وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎﻫ

در 24اﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧﻔﺖ  ،ﮔﺎز ،ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1398

اﻣﻀﺎء 11ﻗﺮارداد و 7ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ
در 24اﻣﯿﻦﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى
ﻧﻮآوراﻧﻪ و اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻰ

روﻧﻤﺎﯾﯽاز 5دﺳﺘﺎوردﻧﻮﯾﻦﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﺻﻨﻌﺖﻧﻔﺖ

ﺑﺮﮔﺰاريﻣﯿﺰﮔﺮدﺗﺨﺼﺼﻰ
ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ

روابط عمومی
نمایشــگاه بيــن المللــي نفــت ،گاز ،پااليــش و پتروشــيمي ايــران بــه عنــوان بزرگتريــن رخــداد صنعتــي و تجــاري ايــران كــه ســاالنه بــا حضــور جمــع كثيــري از
شــركتهاي توانمنــد داخلــي و خارجــي برپــا مــي گــردد ،فرصــت بســيار مغتنمــي اســت تــا شــركتهاي فعــال در ايــن صنعــت دســتاوردها و محصــوالت خــود را
در معــرض بازديــد دســت انــدركاران و متخصصــان ايــن صنعــت قــرار دهنــد و بــا در نظــر گرفتــن رونــد تقاضــاي بازارهــا و ســمت و ســوي رشــد ايــن صنعــت،
فعاليتهــا و نــوآوري هــاي آتــي خــود را هدايــت نماينــد .ايــن نمايشــگاه امســال بــا شــعار « رونــق تولیــد «  ،بــا حضــور  7401شــرکت داخلــی و  22کشــور
خارجــی در قالــب  601غرفــه  ،فعالیــت خــود را در  11اردیبهشــت مــاه ،بــا ســخنرانی وزیــر نفــت آغــاز کــرد و بــه مــدت چهــار روز ادامــه داشــت.
پژوهشــگاه صنعــت نفــت در ایــن دوره از نمایشــگاه هــای بیــن المللــی ،بــا رویکــرد « اثــر بخشــی پــروژه هــای پژوهشــگاه صنعــت نفــت در صنعــت» ضمــن
رونمایــی از دســتاوردهای جدیــد و کاربــردیِ حاصــل از تحقیقــات فناورانــه ،توانمنــدی هــای خــود را در شــناخت دقیــق از نیــاز صنعــت و تولیــد دانــش فنــی
و تجــاری ســازی دســتاوردهای حاصلــه در ســه حــوزهء صنایــع باالدســتی ،پاییــن دســتی و محیــط زیســت بــه فعــاالن حــوزه نفــت و انــرژی معرفــی کــرد.
روابــط عمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا اطــاع از اهميــت ايــن بزنــگاه اقتصــادي و بــا آگاهــي از راهبردهــاي ســازمان و بخصــوص حــوزه مســئوليت هــاي
اجتماعــي ســعي در بــه تصويــر كشــيدن ماموريــت هــا و دســتاوردهاي يكســاله محققيــن ،متخصصيــن و مديــران ايــن مجموعــه در ايــن فرصــت مغتنــم را
داشــت .در ســالي كــه بــا عنــوان رونــق توليــد نامگــذاري شــده اســت ،بديهــي اســت كــه شــكل گيــري بنــگاه هــاي اقتصــادي بــن مايــه ايــن امــر مــي باشــد.
در بــازار رقابتــي امــروز كســب و كارهايــي مســتدام مــي ماننــد كــه در كيفيــت و هزينــه قابليــت رقابــت بــا رقبــاي داخلــي و خارجــي را داشــته باشــند .در ایــن
زمینــه نقــش پژوهشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتــی قابــل توجــه اســت ،زیــرا مهمتریــن عامــل کلیــدی بهبــود کیفیــت و کاهــش قیمــت توجــه بــه زيــر ســاخت
هــاي فناورانــه اســت .روابــط عمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا عنايــت بــه ايــن واقعيــات ،بــا شــعار رونــق توليــد از مســير نــوآوري فناورانــه تــاش نمــوده
اســت بــا پيــروي از ايــن سياســت و خــط مشــي ،بــا حضــور در بيســت و چهارميــن نمايشــگاه بيــن المللــي نفــت ،گاز ،پااليــش و پتروشــيمي ،توانمنــدي هــا
و دســتاوردهاي فناورانــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت را بــا ديگــر همراهــان و همــدالن صنعــت بــه اشــتراك گــذارد .ايــن نمايشــگاه فرصتــي بــود تــا پژوهشــگاه
صنعــت نفــت ضمــن امضــاي اســناد همــكاري بــا شــركت هــاي تابعــه وزارت نفــت ،بخــش خصوصــي و دانشــگاه هــا بتوانــد پشــتوانه دانشــي و نقطــه اتكايــي
جهــت تاميــن نيازهــاي فناورانــه كشــور عزيزمــان باشــد .اميــد اســت بــا تکیــه بــر تــوان متخصصــان داخلــی کــه زمینهســاز گســترش فعالیتهــای توليــدي
و رونــق تولیــد کاالی ایرانــی اســت در مسيررشــد و شــكوفايي هــر چــه بيشــتر صنعــت نفــت كشــور گام برداريــم.

محورهای سخنرانی وزیر محترم نفت درافتتاحیه  24امین نمایشگاه نفت وگاز
مقــام عالــی وزارت در ســخنرانی افتتاحیــه بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی نفــت تهــران ســرفصل هــای برنامــه هــای وزارت
نفــت در تحقــق شــعار ســال  98بــا عنــوان « رونــق تولیــد « را در  11مــورد بــه اطــاع حاضریــن در ایــن مراســم و عمــوم رســانه هــای
جمعــی رســاند .محورهــای ســخنرانی وزیــر محتــرم نفــت را مــی تــوان در محورهــای زیــر بیــان کــرد:

ادامــه صــادرات نفــت علیرغــم فشــارهای خارجــی
 /بزرگنمایــی برخــی کشــورهای منطقــه در تامیــن
کمبودهــای ناشــی از تحریــم نفــت ایــران در بــازار
جهانــی  /تولیــد واقعــی نفــت تعییــن کننــده
وضعیــت بــازار اســت و بــا صــدور بیانیــه نمــی
تــوان بــازار جهانــی نفــت را اداره کــرد.
تامیــن خــوراک واحدهــای پاالیشــی بویــژه
ـتی پتروشــیمی /افزایــش اتــان و
پاییــن دسـ ِ
پــر کــردن ظرفیــت کامــل تولیــدات طــرح
هــای اولفینــی.
افزایــش تولیــد گازغنــی کشــور و عبــور از
 1000 m3و اســتمرارتامین ســوخت گاز
کامــل بــرای همــه واحدهــای صنعتــی .

۱

۱1

10

تــداوم حمایــت از
ســاخت داخــل بــا
تمرکــز بــرد 10
قلــم خانــواده کاال
در قراردادهــای EPC
و IPC

۲

توســعه گاز رســانی در کشــور /اختصــاص 20
میلیــارد تومــان از محــل صرفــه جویــی در فــرآورده
هــا  /گازرســانی روزی  9روســتا در برنامــه اســت.

9

8

۳

ادامــه تمرکــز ســرمایه
گــذاری در پــارس جنوبــی
و افزایــش تــا  60میلیــون
مترمکعــب .

4

تمرکــز بــر اتمــام طــرح هــای پتروشــیمی بــا درصــد پیشــرفت هــای
بــاال ( افتتــاح  18طــرح پتروشــیمی جدیــد در ســال  98و  )99و
دســتیابی بــه محصــوالت پتروشــیمی از  27میلیــون تــن در ســال 92
(  19میلیــارد تومــان بــه قیمــت ثابــت ســال  ) 90بــه  50میلیــون تــن
در ســال  36 ( 1400میلیــارد دالر ) .

اجــرای پیمانهــای  IPCعلیرغــم محدودیــت
هــای خارجــی و پیشــبرد قراردادهــای
توســعه میادیــن ســپهر ،جفیــر ،دال پــری،
پایــدار غربــی و شــرقی و چشــمه خــوش.

5

ادامــه اجــرای طــرح هــای  EPCو
 EPDدر بــاال دســتی نفــت /دریافــت
مجــوز تخصیــص  6میلیــارد دالر بــه
بخــش نگهداشــت و افزایــش تولیــد
در بخــش بــاال دســتی  /انعقــاد 10
قــرارداد بــه ارزش  6500میلیــارد
تومــان بــا پیمانــگاران داخلــی  /پیــش
بینــی انعقــاد  23قــرارداد بــه ارزش 34
میلیــارد تومــان کــه در حــال انجــام
مراحــل مناقصــه هســتند.

گشــودن بــاب همــکاری دو طرفــه بــا شــرکت
هــای دانــش بنیــان و اســتارت آپ هــا و
حمایــت هایــی نظیــر اختصــاص شــرایطی بــرای
آنهــا بــرای عبــور از گــذار اولیــه  /حمایــت
هایــی نظیــر شــرکت هــای شــتاب دهنــده.
برنامــه ریــزی بــرای بهــره بــرداری از
نقدینگــی مــردم و بــازار ســرمایه بــرای
حمایــت از بخــش خصوصــی بــه معنــی
حمایــت از بخــش خصوصــی بــرای ارائــه
ضمانــت کافــی بــرای جــذب ســرمایه
مردمــی و بــازار ســرمایه .

7

6

وزیــر محتــرم نفــت عــاوه بــر اشــاره بــه محــور هــای فــوق دو نکتــه حائــز اهمیــت در سیاســت هــای وزارت نفــت را بــه شــرح ذیــل
اعــام کردنــد :
حمایــت از هــر ســرمایه گــذاری کــه بتوانــد منابــع مالــی و اجرایــی طــرح را فراهــم کنــد ( در بخــش خصوصــی یــا دولتــی ) دراولویــت
اســت  /صـ ِ
ـرف حمایــت مالــی دولــت ،محــدود کننــده اســت.
جلســات گفــت و شــنود در حــوزه اســتارت آپ هــا ،توســعه و تامیــن ســاخت داخــل و صرفــه جویــی انــرژی و توســعه صنعــت پتروشــیمی
بویــژه پایین دســتی.

3

گفت وگو با رئيس پژوهشگاه صنعت نفت درباره حمايت از شرکت
هاي دانش بنيان و استارت آپ هاي فعال در صنعت نفت

کار ما وصل کردن است

مشــعل -بــدون شــک يکــي از حــوزه هــاي مهمــي کــه مــي تــوان در آن
نيــروي انســاني جــوان و خــاق را بــه آينــده اميــدوار کــرد و زمينــه هــاي
متناســب بــا تحصيــل و عاليــق و مهمتــر از همــه در شــان جــوان ايرانــي
فراهــم آورد ،حــوزه فنــاوري هــاي جديــد اســت .جوانــان زيــادي بــا خلــق
انديشــه و خالقيــت خــود زمينــه هــاي کارآفرينــي ،رشــد صنعــت و کســب
وکارهــاي متنــوع و جديــد و ظهــور شــکل جديــدي از تجربــه اقتصــادي را در
قالــب شــرکت هــاي دانــش بنيــان و اســتارت آپ هــا فراهــم کــرده انــد .ايــن
عرصــه در ســال هــاي گذشــته ،پنجــره جديــدي را روي کشــورهاي توســعه
يافتــه و در حــال توســعه ،از جملــه ايــران بــاز کــرده تــا اينگونــه بتوانيــم بــا
بهــره منــدي بيشــتر از نيــروي انســاني نخبــه ،از توســعه در حــوزه اقتصــاد
دانــش بنيــان بهــره منــد شــويم .آنچــه بــه عنــوان شــرکت هــاي دانــش بنيان،
فناورانــه و اســتارت آپ هــا معرفــي شــده انــد ،مرجعــي مهــم بــراي ســرمايه
گــذاري هــاي جهانــي کشــورها بــه شــمار مــي رونــد ،بــه طــوري کــه مــي
تــوان گفــت در بســياري از کشــورها و حــوزه هــاي مشــترک ســرمايه گــذاري
و تجــارت ،در صــدر برنامــه ريــزي هــاي موسســات و نهادهــاي ســرمايه
گــذاري قــرار گرفتــه انــد.
در کشــور مــا نيــز فرهنــگ ســازي و حمايــت از توانمنــدي شــرکت هــاي
دانــش بنيــان و اســتارت آپ هــا و شــرکت هــاي خــاق و نــوآور ،طــي چنــد
ســال اخيــر يکــي از راهبردهــاي اصلــي دولــت بــوده و قانــون حمايــت از
شــرکت هــاي دانــش بنيــان ،ســرفصل هــاي گوناگونــي را بــراي حمايــت و
توســعه هرچــه بهتــر شــرکت هــاي فنــاور نوپــا در نظــر گرفتــه اســت .از
ســوي ديگــر ،رويدادهــاي قابــل توجــه اســتارت آپــي بــراي معرفــي شــرکت
هــاي نوپــا و جــوان در ســال هــاي گذشــته در بخــش هــاي مختلــف صنعــت
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از جملــه صنعــت نفــت اتفــاق افتــاده اســت .بيشــتر ايــن
حمايــت هــا معطــوف بــه شــرکت هايــي اســت کــه بــا
توانمنــدي داخلــي ،بــه توليــد کاال و ارائــه خدمــات
اقــدام مــي کننــد و توانســته انــد بســياري از

خدمــات ،کاالهــا و اختراعــات جديــد را بــه ثبــت برســانند .ايــن حمايــت
هــا بــه شــکل ظاهــري ،خــود را در بســياري از قراردادهــاي جديــد و برنامــه
ريــزي هــاي زيرمجموعــه هــاي صنعــت نشــان مــي دهنــد .در عيــن حــال
برگــزاري جشــنواره هــا ،رويدادهــاي اســتارت آپــي همچــون دمــو صنعــت گاز
و زمينــه ســازي هــاي برخــي بخــش هــاي مهــم همچــون پژوهشــگاه هــا و
دانشــگاه هــا مــي توانــد ايــن اميــدواري و اهتمــام را بيشــتر از قبــل بــه بخــش
دانشــگاهي و دانشــجويان منتقــل کنــد.
در هميــن حــال ،بيــژن زنگنــه ،وزيــر نفــت چنــدي قبــل و در آييــن
افتتــاح بيســت وچهارميــن نمايشــگاه بيــن المللــي صنعــت نفــت در تشــريح
راهکارهــاي کســب و کار و رونــق توليــد ،يکــي از ايــن برنامــه ريــزي هــا را
ورود جــدي بــه حمايــت از شــرکت هــاي دانــش بنيــان و اســتارت آپ هــا
عنــوان کــرد و گفــت :ســعي داريــم همــگام بــا ديگــر شــرکت هــاي بــزرگ
توليدکننــده نفــت ،بــه همــکاري بــا اســتارت آپ هــا و شــرکت هــاي دانــش
بنيــان ادامــه دهيــم و ايــن نمايشــگاه هــا مــي تواننــد فرصــت بســيار مغتنمــي
بــراي اعــام حضــور و فعاليــت آنهــا باشــند .بــا ايــن وجــود قصــد داريــم
محلــي را بــراي آغــاز بــه کار شــرکت هــاي تــازه تاســيس در زمينــه هــاي
فناورانــه ،دانــش بنيــان و اســتارت آپ هــاي موفــق بــه منظــور همــکاري بــا
صنعــت نفــت ايجــاد کنيــم .يکــي از مجموعــه هــاي صنعــت نفــت کــه مــي
توانــد بيشــترين همــکاري را بــراي فعاليــت مشــترک فناورانــه بــا شــرکت
هــاي دانــش بنيــان و اســتارت آپ هــا داشــته باشــد ،پژوهشــگاه صنعــت نفــت
اســت کــه هــم از شــرايط بهتــري برخــوردار اســت و هــم اشــتياق و اهتمــام
بيشــتري بــراي همراهــي بــا جوانــان خــوش فکــر دارد .جعفــر توفيقــي ،رئيس
پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه عنــوان فــردي بــا پايــه علمــي و دانشــگاهي ،بــه
ايــن مقولــه اهتمــام بيشــتري داشــته و معتقــد اســت کــه بــا ايــن برنامــه
ريــزي وزارت نفــت و تاکيــد وزيــر نفــت ،دســت آنهــا بــراي همــکاري هــاي
جديــد بازتــر خواهــد بــود .او در گفــت وگــو بــا «مشــعل» ،بــا بيــان اينکــه
حمايــت از شــرکت هــاي دانــش بنيــان و اســتارتآپ هــا در دنيــاي امــروز بــه

عنــوان يکــي از اولويــت هــا شــناخته شــده اســت ،دربــاره مرکــز نــوآوري کــه
بــراي همــکاري بــا مجموعــه هــا پيــش بينــي شــده اســت ،افــزود :پژوهشــگاه،
پــروژه هــا را تــا مرحلــه توســعه فنــاوري و تجــاري ســازي پيــش مــي بــرد کــه
در ايــن مســير بــه همــکاري شــتابدهنده هــا و شــرکتهاي دانــش بنيــان
نيــاز دارد و تاســيس يــک مرکــز نــوآوري در پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،بــه
منظــور گســترش شــبکه همــکاري و تکميــل زنجيــره توليــد ،تجــاري ســازي
و عرضــه فنــاوري در هميــن راســتا بــوده اســت.

ايــن اقــدام هــا و همــکاري بــا مجموعــه هــاي دانــش بنيــان و اســتارت آپ
هــا تمرکــز بــر نيازهــاي صنعــت نفــت اســت ،اظهــار کــرد :روش کار ايــن
اســت کــه از يــک ســو بــا مديــران صنعتــي در ارتبــاط هســتيم تــا نيازهــاي
صنعــت نفــت ،بخصــوص در شــرايط امــروز بررســي و اعــام شــود و همزمــان
رويدادهــاي اســتارت آپــي را برگــزار و گــروه هــاي خــاق و ايــده پــرداز را
دعــوت مــي کنيــم تــا دوبــاره آن نيازهــا بــراي مــا راهــکار بــه دســت بياورنــد.
او بــا يــادآوري اينکــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت در هــر ســه حــوزه پاييــن
دســت و باالدســت ،انــرژي و محيــط زيســت فعــال اســت ،افــزود :در حــوزه
ازديــاد برداشــت و روش هــاي مختلــف آن ،متناســب بــا سياســت هــاي اصلــي
وزارت نفــت ،قراردادهايــي روي تعــدادي از ميــدان هــا منعقــد شــده و در
حــال پيگيــري اســت .در عيــن حــال موضــوع بومــي ســازي تعــداد زيــادي
از کاتاليســت هــا و جــاذب هــاي حياتــي بــراي صنعــت نفــت را از ســال هــا
قبــل شــروع کرديــم و در ايــن چنــد ســال ،فعاليــت موفــق
زيــادي در ايــن زمينــه داشــته ايــم و تعــداد زيــادي از
مطالعاتمــان تاييــد و در ادامــه تجــاري شــده اســت.

توفيقــي بــا اشــاره بــه ســابقه پژوهشــگاه و برخــورداري از ســرمايه هــاي
فکــري و تجهيــزات پيشــرفته و برنامــه هــاي راهبــردي کــه ايــن مجموعــه
در دســت اقــدام دارد ،گفــت :پژوهشــگاه صنعــت نفــت تاکنــون در توســعه
دانــش فنــي مــورد نيــاز صنعــت نفــت خدمــات مثمرثمــري ارائــه کــرده و بــا
فعاليــت در بخــش بزرگــي از زنجيــره ارزش صنعــت نفــت اعــم از باالدســت و
پاييــن دســت ،آمادگــي دارد بــه عنــوان مرکــز تحقيــق
و توســعه و پيشــرو در همــکاري بــا صنعــت نفــت،
توانمنــدي هــاي خــود را بيــش از پيــش بــه عرصــه
بيــاورد و مشــکالت ايــن صنعــت را حــل کنــد.
رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا بيــان اينکــه
در مرکــز نــوآوري ،از شــرکت هــاي اســتارت آپ در
حــوزه نفــت و گاز و شــتاب دهنــده هــاي فعــال در بيشــتر ايــن حمايــت هــا معطــوف
ايــن حــوزه کمــک مــي گيريــم ،اظهــار کــرد :آنچــه بــه شــرکت هايــي اســت کــه بــا
وزيــر در آييــن گشــايش نمايشــگاه صنعــت نفــت توانمنــدي داخلــي ،بــه توليــد کاال و
مطــرح کــرد ،سياســتي درســت و فراگيــر و کلــي در ارائــه خدمــات اقــدام مــي کننــد و
توانســته انــد بســياري از خدمــات،
کل کشــور اســت و تنهــا شــامل پژوهشــگاه نمــي شــود
کاالهــا و اختراعــات جديــد را بــه ثبت
و بســياري از مراکــز علمــي مــي تواننــد در ايــن زمينــه برســانند
ايــن حمايــت هــا بــه شــکل ظاهــري،
بــا صنعــت نفــت همــکاري داشــته باشــند.

او خاطرنشــان کــرد :ايــن مجموعــه در حــوزه محيــط
زيســت و مــوارد مهمــي همچــون روش هــاي رفــع آلودگي
از آب هــا و خــاک هــاي آلــوده نفتــي و کاهــش مصــرف
آب در صنعــت کــه از بحــث هــاي جــدي و بحرانــي اســت
در ارتبــاط بــا اســتارت آپ هــا و شــرکت هــاي دانــش
بنيــان همــکاري هــاي خــوب و ســازنده اي دارد و در حــال
حاضــر موضــوع مهــم کاهــش مصــرف انــرژي در صنعــت
نفــت را دنبــال مــي کنيــم.

خــود را در بســياري از قراردادهــاي رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت تاکيــد کــرد :بــا توجــه
جديــد و برنامــه ريــزي هــاي
بــه اهتمــام جــدي دولــت و توجــه وزيــر نفــت بــه مقولــه
او بــا بيــان اينکــه ايــن سياســت و مواضــع وزارت نفــت
زيرمجموعــه هــاي صنعــت نشــان مــي
اســتارت آپ هــا و شــرکت هــاي دانــش بنيــان و مهمتــر
کــه ناشــي از سياســت کلــي دولــت اســت ،کمــک دهنــد.
از همــه بــا توجــه بــه نيــروي کار خوبــي کــه در دانشــگاه
زيــادي بــه ادامــه فعاليــت مــا مــي کنــد و نشــان
هــا داريــم ،ايــن حــوزه مــي توانــد زمينــه اشــتغال بســيار
دهنــده اهتمــام وزارت نفــت اســت ،افــزود :پژوهشــگاه
صنعــت نفــت از قبــل کار خــود را در زمينــه همــکاري بــا شــرکت هــاي دانــش خــوب و ســازنده اي را رقــم بزنــد و در عيــن حــال حــوزه اي موفــق و قابــل
بنيــان و اســتارت آپ هــا شــروع کــرده و مــي توانيــم در ايــن مســير کمــک اعتمــاد بــراي ســرمايه گــذاري و اهــداف اقتصــادي باشــد.
خوبــي بــراي ديگــران در صنعــت نفــت باشــيم.
بــه نظــر مــي رســد ،صنعــت نفــت بايــد متناســب بــا نيــاز روز جهانــي و
توفيقــي بــا اشــاره بــه فعاليــت ســاير مراکــز در همــکاري بــا اســتارت آپ هــا اهميــت همراهــي بــا شــرايط بيــن المللــي  ،در حــوزه فعاليــت هــاي فناورانــه
و شــرکت هــاي دانــش بنيــان گفــت :برخــي دانشــگاه هــا بــا عناويــن مختلــف و شــرکت هايــي کــه در ايــن حــوزه هــا فعــال هســتند ،بيــش از قبــل
«منطقــه» يــا «مرکــز نــوآوري»« ،پرديــس» و «پــارک علــم و فنــاوري» از همــکاري داشــته باشــد .اگــر چــه ورود ايــن فنــاوري در بســياري از حــوزه
قبــل فعاليــت هايــي را در ايــن عرصــه مهــم شــروع کردنــد کــه البتــه فعاليــت هــاي فناورانــه باالدســتي صنعــت نفــت هنــوز چشــمگير نيســت؛ امــا هميــن
ايــن گــروه هــا کامــا متنــوع اســت و محــور اصلــي آن هــم اســتفاده از ورود موفــق ولــي حداقلــي از طريــق شــرکت هــاي کوچــک دانــش بنيــان،
نيروهــاي جــوان و ايــده هــاي خــاق و حمايــت از حــوزه هــاي فناورانــه اســت .اميــدواري زيــادي را بــه همــراه دارد و بــه نظــر مــي رســد اســتارت آپ هــا
در آينــده مــي تواننــد در توســعه حــوزه باالدســتي صنعــت نفــت ،اثرگــذاري
رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا اعــام اينکــه در ايــن مســير ،از معاونــت بيشــتري داشــته باشــند؛ امــا مســأله مهــم ايــن اســت کــه کارهــاي بــزرگ
علــوم و فنــاوري رياســت جمهــوري هــم کمــک مــي گيريــم ،تصريــح کــرد :از تجربــه هــاي کوچــک بــه دســت مــي آينــد و ايــن شــرکت هــا بايــد هــر
مجموعــه هــاي شــتاب دهنــده بــراي مــا تاميــن ســرمايه مــي کننــد؛ چــرا چــه زودتــر زمينــه مناســب بــراي تجربــه هاي بيشــتر را
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کــه مــا در ايــن حــوزه هــا از اعتبــارات دولتــي اســتفاده نمــي کنيــم؛ بلکــه داشــته باشــند و بايــد اميــدوار بــود فضايــي کــه وزيــر
مجموعــه اي از اســتارت آپ هــا و شــتاب دهنــده هــاي فعــال هســتند و نفــت قــول داده ،خيلــي زود بــراي شــرکت هــاي
ســرمايه گــذار پيــدا مــي کننــد و بــه ايــن ترتيــب ،وابســتگي ايــن مجموعــه مشــتاق در ايــن حــوزه ايجــاد شــود و خبرهــاي
هــا بــه دولــت در حداقــل ممکــن اســت .توفيقــي بــا تاکيــد بــر اينکــه محــور خــوب آن بــه گــوش برســد.

معاون فناوری و روابط بین الملل پژوهشگاه صنعت

ارتقاء و رونق توليدات از مسير نوآوري و فناوري

دكتــر منصــور بزمــي ،معــاون فنــاوري و روابــط بينالملــل پژوهشــگاه
صنعــت نفــت ،در گفتگــوي اختصاصــي بــا روابــط عمومــي پژوهشــگاه بــه
دســتاوردهاي ايــن مركــز تحقيقاتــي و ارايــه آنهــا در نمایشــگاه بيســت و
چهــارم نفــت تهــران اشــاره كــرد و گفت:رهبــر معظــم انقــاب ســال  98را بــا
نــام رونــق توليــد مزيــن كردهانــد از ايــن رو رويكــرد نمايشــگاه نفــت و گاز و
پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه ســمت رويكــرد ايــن شــعار پيــش خواهــد رفــت.
وي بــا تاكيــد بــر اينكــه ايــن شــعار را ميتــوان از زوایــای مختلــف مــورد
بررســي قــرار داد ،اظهــار كــرد :از منظــر پژوهشــگاه ،رونــق توليــد در مســير
نوآوريهــاي فناورانــه قابــل پيگيــري و بررســي اســت و چنانچــه در كشــور
تصميــم بــر رونــق توليــد وجــود دارد ايــن رونــق ميبايســت بــا توليــد دانــش
بنيــان همــراه شــود تــا بتوانيــم از يكســو بــه توليــدات ملــي توســعه بخشــيم
و از ســوي ديگــر توليــد هــاي مبتنــي بــر دانــش و فنــاروي را گســترش دهيــم.
معــاون فنــاوري و روابــط بينالملــل پژوهشــگاه صنعــت نفــت در هميــن راســتا
تاكيــد كــرد :پژوهشــگاه صنعــت نفــت تصميــم دارد عمــده فعاليتهــاي خــود
را مبتنــی بــر ايــن شــعار و نقــش خــود را از منظــر فنــاوري و دانــش فنــي
بــراي توليـدات دانــش بنيــان در كشــور ايفــا كنــد.
وي بــه ديگــر اقدامــات ايــن مجموعــه در نمايشــگاه نيــز اشــاره كــرد و افــزود:
همزمــان بــا ايــن رويكــرد ،موضــوع اثرگــذاري پژوهشــگاه صنعــت نفــت
در فعاليتهــاي توليــدي شــركتهاي وابســته بــه صنعــت نفــت و گاز و
همچنيــن بخشهــاي خصوصــي از مهمتريــن فعاليتهــاي ايــن مركــز در
نمايشــگاه بيســت و چهــارم نفــت تهــران خواهــد بــود.
بزمــي ادامــه داد :پژوهشــگاه در نظــر دارد در ايــن نمايشــگاه قراردادهايــي را
كــه از نظــر فنــاوري بــه توليــد مرتبــط ميشــود را در دســتور كار خــود قــرار
دهــد و هــدف از انعقــاد ايــن قراردادهــا ارتقــاء و رونــق توليــدات از مســير
نــوآوري و فنــاوري ميباشــد.
ايشــان بــه تجاريســازي محصــوالت پژوهشــگاه در نمايشــگاه نيــز اشــاره
كــرد و گفــت :از طريــق تجاريســازي دســتاوردهاي فناورانــه پژوهشــگاه
مــي توانيــم عــاوه بــر رونــق توليــد ،بــه تنوعبخشــي مدلهــاي كســب و كار
پژوهشــگاه كمــك نماييــم ،از ايــن رو يكــي از اقدامــات ايــن مجموعــه انعقــاد
قراردادهــاي متعــدد در زمينــه تجاريســازي دســتاوردهاي فناورانــه ايــن
ســازمان اســت.
معــاون فنــاوري و روابــط بينالملــل پژوهشــگاه ادامــه داد :اگــر بتوانيــم
تجاريســازي را بــا كمــك شــركتهاي دانــش بنيــان و اســتارتاپها در
پژوهشــگاه توســعه بخشــيم ،نــه تنهــا بــه ايجــاد شــركتهاي اســتارتاپ
كمــك خواهيــم كــرد بلكــه جوانــان نيــز ميتواننــد از ايــن
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فناوريهــا بــا اســتفاده از ايدههــاي خالقانــه خــود در
تجاريســازي دســتاوردها و ايجــاد مدلهــاي
جديــد كســب و كار ايفــاي نقــش نماينــد.

وي بــا تاكيــد بــر اينكــه در ســال جديــد تصميــم داريــم از مدلهــاي جديــد
کســب و کار اســتفاده نماييــم ،تصريــح كــرد :در ايــن زمينــه فعاليتهــاي
بــرون مــرزي پژوهشــگاه را گســترش مــی دهيــم و بــا شــركتهاي بــزرگ
 ، E&Pمهندســي ســاخت و دانــش بنيــان نيــز مذاكراتــي را در ايــام نمايشــگاه
انجــام خواهيــم داد.
وي بــه ديگــر هــدف پژوهشــگاه نيــز اشــاره كــرد و گفــت :بازاريابــي
دســتاوردهاي پژوهشــگاه توســط شــركتهاي ثالــث كــه در زمينــه
بازاريابــي و ماركتينــگ فعاليــت ميكننــد از ديگــر اقدامــات ايــن مجموعــه
در ايــام نمايشــگاه ميباشــد .
بزمــي اثربخشــي فعاليتهــاي پژوهشــگاه را از مهمتريــن اهــداف ايــن
مجموعــه برشــمرد و گفــت :تصميــم داريــم بــا دعــوت از مديــران ارشــد
صنعــت نفــت و گاز ،دســتاوردهاي پژوهشــگاه در صنعــت و ميــزان اثرگــذاري
آنهــا را بــه ايــن مخاطبــان بــراي همكاريهــاي آتــي ارايــه كنيــم.
ايشــان بــه برخــي از قراردادهــا و تفاهمنامههايــي كــه قــرار اســت در ايــام
نمايشــگاه ميــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و بخشهــاي خصوصــي بــه امضــا
برســد نيــز اشــاره كــرد و گفــت :موافقــت نامــه اي بــا موضــوع مطالعــه افزايش
ظرفيــت واحــد تقطيــر اتمســفريك و انجــام مطالعــات مهندســي پايــه هشــت
واحــد فرآينــدي ميــان پژوهشــگاه و شــركت پااليــش نفــت كرمانشــاه ايــران،
توافــق نامــه همــكاري پژوهشــگاه و شــركت پااليــش و پخــش بــا موضــوع
توليــد و بهــره بــرداري از فنــاوري  ANGبــا نانــو جــاذب بــه منظــور جايگزيني
بــا مخــازن CNGو بــه روز رســاني دانــش فنــي فرآينــد ايزومريزاســيون بــا
همــكاري شــركت اكســير نويــن فرآينــد آســيا برخــي از ايــن اقدامــات اســت.
وي ادامــه داد :موافقتنامــه مطالعــه آزمایشــگاهی فرآینــد ازدیــاد برداشــت پایــه
آبــی و گاز در دو مخــزن آســماری و بنگســتان میــدان دانــان بــا شــرکت نفــت
مناطــق مرکــزی  ،پــروژه كنتــرل آب توليــدي بــه روش تزريــق ژل پليمــري
بــا شــركت نفــت فــات قــاره ،امضــا دو قــرارداد در زمینــه ســياالت حفــاري
بــا مديريــت اكتشــاف و توافــق نامــه انجــام خدمــات آزمايشــگاهي و تخصصــي
در حــوزه محيــط زيســت بــا ســازمان منطقــه ويــژه اقتصــادي انــرژي پــارس
از ديگــر فعاليتهــاي ايــن مجموعــه در ايــام نمايشــگاه خواهــد بــود.
بزمــي در خاتمــه بــه رونمايــي تعــدادي از محصــوالت ايــن مجموعــه در
ايــام نمايشــگاه نيــز اشــاره كــرد و گفــت :پنــج دســتاورد فناورانــه پژوهشــگاه
صنعــت نفــت در حاشــیه بیســتوچهارمین نمایشــگاه بینالمللــی نفــت،
گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی رونمایــی خواهــد شــد از ايــن رو رونمایــی از
فناوریهــای طراحــی و توســعه ســامانه  ،MICRO CHPتجاریســازی
سنســورهای گازی ،آب ،خــاک ،روغــن کمپرســور هــوا ، SSR Ultra Coolant
کاتالیســت واحــد  RCDپاالیشــگاه اراک و ســیلیس کــروی توخالــی در دســتور
كار ايــن مجموعــه قــرار خواهــد گرفــت.

رئیس توسعه کسب و کار پژوهشگاه صنعت نفت

خدمات پژوهشگاه فراتر از مرزها
مهــدی احمــدی مروســت ،رئیــس توســعه کســب و کار پژوهشــگاه
صنعــت نفــت در گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری اوپکــس،
در خصــوص وضعیــت فعالیــت و زمینــه هــای همــکاری ایــن پژوهشــگاه و
اتحادیــه صادرکننــدگان فــرآورده هــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی گفــت :اکنــون
کــه فضــای تحریــم بــر اقتصــاد کشــور ســایه انداختــه اســت ،مــی توانیــم
اســتفاده دو جانبــه از ایــن فضــا داشــته باشــیم تــا از تنگنــای فعلــی بــا
افزایــش صــادرات خــارج شــویم.
وی در ادامــه افــزود :واضــح اســت کــه اتحادیــه صادرکننــدگان مــی توانــد
تدابیــری داشــته باشــد کــه صــادرات انجــام شــود و موانــع را بــردارد .مــا نیــز
بــه عنــوان پژوهشــگاه در ســال  98ایــن هدفگــذاری را داشــتیم کــه خدمــات
خــود را فراتــر از مرزهــا بــرده و در واقــع خدمــات را صــادر کنیــم .در ایــن
زمینــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت و اتحادیــه مــی تواننــد هــم افزایــی داشــته
باشــند.
احمــدی مروســت در ادامــه گفــت :پژوهشــگاه بــه عنــوان مرکــز تحقیقــات
وزارت نفــت در  3حــوزه باالدســتی ،پاییــن دســتی و محیــط زیســت فعالیــت
مــی کنــد و توســعه فنــاوری هــای ایــن حــوزه هــا را انجــام مــی دهد .توســعه
الیســنس تــا ارائــه خدمــات فناورانــه بــه صنعــت نفــت و گاز و پتروشــیمی،
خدمــات قابــل ارایــه پژوهشــگاه مــی باشــد.
مدیرتوســعه کســب و کار پژوهشــگاه نفــت خاطرنشــان کــرد :تــا کنــون عمــده
مشــتریان مــا داخلــی و اکثــرا دولتــی هــا بودنــد .بــا توجــه بــه فضــای فعلــی،
بــه دنبــال آن هســتیم کــه در بازارهــای بیــن المللــی ورود کنیــم .در ایــن
بخــش هــم افزایــی بــا شــرکت هایــی کــه صــادرات محصــول دارنــد و عمدتــا
زیرمجموعــه اتحادیــه صادرکننــدگان فــراورده هــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی
هســتند ،مــی توانــد بــه عنــوان بــازوی محرکــی بــرای مــا بــه شــمار بیایــد.
زیــرا صادرکننــدگان مــی تواننــد در شــناخت فضــای اقتصــادی و سیاســی

کشــورهای هــدف صادراتــی بــه مــا کمــک کننــد .در زمینــه توســعه
الیســنس ،پاکســازی آب و خــاک آلــوده و همچنیــن توســعه خدمــات
پژوهشــی در صنایــع باالدســتی نیــز مــی توانیــم انجــام خدمــات داشــته
باشــیم.
در زمینــه توســعه صــادرات الیســنس بــا اندونــزی ،ســوریه و مالــزی نیــز
مشــارکت داشــتیم.
حــال آن کــه شــرکت هــای اتحادیــه بخواهنــد بــه پژوهشــگاه کمــک کننــد
کــه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی داشــته باشــیم ،بــا توجــه بــه ایــن
کــه تحریــم در ایــن بخــش کمرنــگ اســت ،مــی توانــد بــرای دو طــرف
انتفــاع ســاز باشــد .همچنیــن وی از بومــی ســازی ســاخت مــواد شــیمیایی
مــورد اســتفاده در حفــاری ،صنایــع فــرآورش نفــت و گاز و پاالیشــگاه هــا
و پتروشــیمی هــا بــا فنــاوری پژوهشــگاه نــام بــرد کــه مــی توانــد توســط
شــرکتهای زیــر مجموعــه اتحادیــه بــه خــارج از کشــور صــادر شــوند.
احمــدی مروســت اعــام کــرد پژوهشــگاه بــه تازگــی اســتفاده از خدمــات
شــرکتهای خصوصــی را بــرای صــادرات محصــوالت و فــرآورده هــای دانشــی
خــود بــه خــارج از کشــور مصــوب کــرده کــه بــا اعــام فراخــوان در آینــده
نزدیــک ،شــرکتهای توانمنــد مــی تواننــد نســبت بــه ارایــه خدمات پژوهشــگاه
در بازارهــای بیــن المللــی و منطقــه ای اقــدام نماینــد.
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دنبال کردن حلقه های واسط و شتاب دهنده ها
مهمترین ماموریت پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه ها
معاون وزیر نفت در امور مهندسی،پژوهشی و فناوری در نمایشگاه نفت و گاز
تهران عنوان کرد:
ضرورت تقویت شتابدهنده ها در تجاری سازی دانش و فناوری

در جهــت اقتصــاد کشــور توانســته قــدم هــای بزرگــی را بــردارد و امیدواریــم
بــا توجــه بــه نیازهــای بــاالی صنعــت ایــن مجموعــه بتوانــد بــه اقدامــات خــود
ســرعت بیشــتری بخشــد تــا در نهایــت بتوانــد دانــش و فناوری هــای خــود را
بــه صــورت تجــاری درآورد و در اختیــار صنعــت کشــور قــرار دهــد.
پشتیبانی پژوهشگاه صنعت نفت از فعالیتهای نوآورانه
و استارتاپی
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به تاکید وزیر نفت بر اهتمام به فعالیتهای
استارتاپی گفت :پژوهشگاه این رویکرد را از یک سال پیش در دستور کار قرار
داده و هماکنون نیز در حال آمادهسازی مقدمات یک رویداد استارتاپی است.

در حاشــیه نمایشــگاه بیســت و چهــارم نفــت ،گاز و پتروشــیمی دکتــر ســعید
محمــدزاده ،معــاون وزیــر نفــت در امــور مهندســی،پژوهش و فنــاوری در
بازدیــدی کــه از غرفــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت داشــت ،گفــت :یکــی از
مهمتریــن رســالت همــه افــراد جامعــه ایــن اســت کــه در جهــت توســعه
اقتصــاد کشــور و مقاومتــی کــردن اقتصــاد بســتری را در جهــت تبدیــل علــم
و دانــش فراهــم کــرده تــا در ایــن زمینــه بتوانیــم بــه ســوی تجــاری ســازی
گام برداریــم.
وی در همیــن راســتا ادامــه داد :رویکردهایــی کــه در غرفــه پژوهشــگاه وجــود
دارد در راســتای فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر موضــوع اقتصــاد
دانــش بنیــان می باشــد ،از ایــن رو امیــدوار هســتیم کــه در ایــن راه بــا
ســرعت و جدیــت از پوســته ها و الیــه هــای دولتــی خــارج شــده تــا بتوانیــم
در جهــت تجــاری کــردن محصــوالت علمــی کشــور اقدامــات الزم را انجــام
دهیــم.
محمــدزاده بــه پژوهــش وفنــاوری در ســطح دنیــا نیــز اشــاره کــرد و گفــت:
مجموعه هــای کشــور مــا ،امــروزه در دنیــا در مرزهــای دانــش گام برداشــته
انــد ،در حالــی کــه در زمینــه عملــی ســازی و تجــاری کــردن ایــن دانشــها
فاصلــه مــا بــه انــدازه مــرز دانــش نیســت.
ایشــان در ادامــه افــزود :از ایــن رو بایــد اقداماتــی در نظــر گرفتــه شــود
تــا بتوانیــم علــم و دانــش را بــه فــن تبدیــل نماییــم ،بنابرایــن مهمتریــن
ماموریــت پژوهشــگاه صنعــت نفــت و دانشــگاه ها ایــن اســت کــه بایــد بــه
دنبــال حلقه هــای واســط و شــتاب دهنده هایــی کــه ایــن اقدامــات را انجــام
مــی دهنــد باشــيم.
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معــاون وزیــر نفــت در امــور مهندســی ،پژوهــش و فنــاوری بــه جایــگاه
ســازمانها در زنجیــره ارزش تاکیــد کــرد و گفــت :جایــگاه هــر ســازمانی را
میــزان ســهم و نقــش آن مجموعــه در تجــاری کــردن محصــوالت و ارتبــاط آن
ســازمان بــا صنعــت مشــخص مــی کنــد و بــه عبارتــی دیگــر مــا بایــد بدانیــم
همــواره چــه میــزان ســهم از اقتصــاد کشــور را مــی توانیــم تامیــن نماییــم.
وی درخاتمــه بــه جایــگاه پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،در
بــرآورده ســاختن نیازهــای صنعــت اشــاره کــرد و
گفــت :خوشــبختانه پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا
توجــه بــه ســابقه و پتانســیل های بــاالی خــود

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،جعفــر توفیقــی در روز
چهارشــنبه ۱۱ ،اردیبهشــتماه در بازدیــد مســعود کرباســیان ،مدیرعامــل
شــرکت ملــی نفــت ایــران از غرفــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،ایــن مطلــب
را بیــان کــرد و افــزود :مشــکالت صنعــت نفــت در ایــن رویــداد اســتارتاپی
بحــث و بررســی میشــود و گــزارش آن را نیــز در آینــده نزدیــک تدویــن و
ارائــه میکنیــم.
وی بــه دیگــر پروژههــای انجــام شــده بــر پایــه دانــش فنــی پژوهشــگاه
صنعــت نفــت از جملــه راهانــدازی واحــد تولیــد مــاده بودارکننــده گاز
طبیعــی کــه اواخــر پارســال بــه بهــره بــرداری رســید ،اشــاره کــرد و گفــت:
مرکاپتانزدایــی  ۱۵هــزار بشــکه میعانــات گازی در ایــن واحــد ۱۰ ،میلیــون
دالر ارزش افــزوده ایجــاد کــرده اســت.
رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت همچنیــن از امضــای قــرارداد بــا پاالیشــگاه
کرمانشــاه بــرای تامیــن دانــش فنــی طــرح افزایــش ظرفیــت ایــن پاالیشــگاه
بــا اتــکا بــه دانــش فنــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت خبــر داد.
مدیریت آب در بهره برداری ازمخازن نفتی
دکتر توفیقی در قرارداد با فالت قاره مطرح کرد:
مدیریت آب در بهره برداری ازمخازن نفتی

روز جمعــه  ١٣ارديبهشــت مــاه پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــركت نفــت
فــات قــاره قــرارداد بــا موضــوع پــروژه كنتــرل آب توليــدي بــه روش تزريــق
ژل پليمــري در غرفــه پژوهشــگاه منعقــد كردنــد.
دكتــر توفيقــي رييــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حاشــيه امضــاء ايــن
قــرارداد بــه مشــكالت موجــود در بهــره بــرداري از مخــازن نفتــي اشــاره كــرد
و گفــت :آب هــاي همــراه بــا نفــت همــواره باعــث ايجــاد مشــكالت متعــدد
در چــاه هــا مــي شــود.
وي ادامــه داد :از ايــن رو موضــوع مديريــت آب يكــي از حــوزه هــاي دانشــي
و فنــاوري بســيار مهــم در بهينــه ســازي و بهــره بــرداري از مخــازن نفتــي
محســوب مــي شــود.

گفتنــي اســت ايــن قــرارداد بيــن دكتــر جعفــر توفيقــي  ،رييــس پژوهشــگاه
صنعــت نفــت و ســيد صالــح هنــدي ،رييــس مديريــت اكتشــاف روز جمعــه
 13اردیبهشــت مــاه در غرفــه پژوهشــگاه بــه امضــاء رســيد.
گام عملی مهم در حوزه ازدیاد برداشت
با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و فالت قاره صورت میگیرد
گام عملی مهم در حوزه ازدیاد برداشت

توفيقــي بــه همــكاري پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــركت نفــت فالت قــاره در
ادامــه اشــاره كــرد و گفــت  :در ايــن قــرارداد قــرار اســت بررســي و مديريــت
آب مــورد توجــه قــرار گيــرد تــا در آينــده بتوانيــم بيشــترين بهــره بــرداري را
در حــوزه چــاه هــا و مخــازن نفتــي بدســت آوريــم.
وي در خاتمــه گفــت :اميــدوارم بتوانیــم بيــش از پيــش اطمينــان شــركت
هــای مهــم در صنعــت نفــت را جلــب كنیــم و شــاهد توســعه همــكاي هــاي
مشــترک باشــیم.
استفاده از سیاالت جدید حفاری در حوزه اکتشاف
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت عنوان کرد:
استفاده از سیاالت جدید حفاری در حوزه اکتشاف

مهنــدس حميــد بــورد مديــر عامــل شــركت نفــت فــات قــاره در حاشــيه
امضــاء قــرارداد كنتــرل آب توليــدي بــه روش تزريــق ژل پليمــري كــه روز
جمعــه  ١٣ارديبهشــت در غرفــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت منعقــد گرديــد
گفــت :امــروز بــا امضــاء ايــن قــرارداد اقــدام جــدي و قــدم عملــي بــراي بومــي
كــردن يــك تكنولــوژي در حــوزه ازديــاد برداشــت بــراي شــركت ملــي نفــت و
مخــازن كشــور برداشــته شــده اســت.وي ادامــه داد :اميدواريــم كــه نتايجــي
كــه بــراي ايــن پــروژه هــا حاصــل مــي شــود باعــث افزايــش ازديــاد برداشــت
در مخــازن كشــور شــود و انجــام ايــن پــروژه هــا مــي توانــد ارزش افــزوده
بســياري را بــراي صنعــت نفــت كشــور و شــركت نفــت فــات قــاره بــه همــراه
داشــته باشــد.
بــورد بــه اهميــت ازديــاد برداشــت از مخــازن كشــور نيــز اشــاره كــرد و گفــت:
اگــر بتوانيــم ۱درصــد ضريــب بازيافــت مخــازن را افزايــش دهيــم ،ثــروت
بزرگــي نصيــب كشــور خواهــد شــد ،از ايــن رو اميدواريــم ايــن پــروژه كــه
بــراي اوليــن بــار در كشــور بومــي مــي شــود بــه مرحلــه عملياتــي برســد .

ســيد صالــح هنــدي مدیــر اكتشــاف در حاشــيه امضــا دو قــرارداد در زمینــه
ســياالت حفــاري ،بــا بيــان اينكــه امــروزه  ٧٠درصــد از هزينــه هــاي توســعه
و توليــد در صنايــع باالدســتي را هزينــه حفــاري تشــكيل مــي دهــد گفــت:
مــدت زمــان اجــراي كار و كيفيــت در صنعــت حفــاري مــي توانــد در کاهــش
هزينــه هــاي كلــي پــروژه هــا تاثيــر زيــادي داشــته باشــد.
وي بــه توانمنــدي محققیــن پژوهشــگاه در بخــش گل و ســيمان حفــاري
اشــاره كــرد و گفــت :ايــن فنــاوري بــراي نخســتين بــار قــرار اســت در چــاه
هــاي نفــت مديريــت اكتشــاف اســتفاده شــود كــه اميدواريــم بــا موفقيــت
پژوهشــگاه صنعــت نفــت ايــن نــوع پــروژه هــا از ســوي ايــن مركــز علمــي در
ســاير شــركت هــاي تابــع صنعــت نفــت توســعه يابــد.

وي بــا تاكيــد بــر اينكــه ايــن پــروژه صرفــا يــك فعاليــت تحقيقاتــي بــه
حســاب نمــي آيــد تصريــح كــرد :تحقيقــات كتابخانــه اي و آزمايشــگاهي ايــن
پــروژه بــه اتمــام رســيده و تصميــم داريــم فعاليــت هــاي اجرايــي آن را آغــاز
نماييم.
ايشــان بومــي كــردن ايــن تكنولــوژي در كشــور را بســيار حائــز اهميــت
برشــمرد و گفــت :پژوهشــگاه صنعــت نفــت داراي ظرفيــت بســيار بااليــي مــي
باشــد و بايــد از امكانــات ايــن مجموعــه اســتفاده حداكثــري داشــته باشــيم
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چــرا كــه ايــن ســازمان از نظــر تحقيقاتــي در منطقــه
كــم نظيــر مــي باشــد و از ســوي ديگــر شــركت نفــت
فــات قــاره نيــز آمــاده هــر گونــه همــكاري بــا ايــن
ســازمان مــي باشــد.
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در زمينــه توليــدات ،بوميســازي و خوداتكايــي افزايههــاي پرمصــرف و
راهبــردي در صنعــت حفــاري ،تجربيــات موفقــي داشــتهايم كه در نمايشــگاه
پيــشرو عــاوه بــر ارايــه ايــن محصــوالت ،فناوريهــا و دســتاوردهاي
جديــدي را بــه معــرض نمايــش خواهيــم گذاشــت.

را آغــاز كــرده و آن نــگاه يكپارچــه بــه مديريــت مخــزن بــا رويكــرد جديــد
و در نظــر گرفتــن تمامــي داراييهــاي مخــزن كــه شــامل مخــزن ،چــاه و
تاسيســات ســطحاالرضي اســت كــه ايــن رويكــرد عــاوه بــر توليــد بهينــه و
صيانتــي از مخــزن ،بــه كاهــش هزينههــا نيــز كمــك خواهــد كــرد.

دكتــر عــزتاهلل كاظــمزاده ،رئيــس پرديــس باالدســتي پژوهشــگاه صنعــت
نفــت در گفتگــوي اختصاصــي بــا واحــد روابطعمومــي بــه اهمیــت حضــور
در نمايشــگاه نفــت تهــران اشــاره كــرد و گفــت :ارايــه دســتاوردهاي جديــد
ميتوانــد در حــل مشــكالت صنعــت اثربخــش و موثــر باشــد و ضمــن
صرفهجويــي ارزي بســيار بــاال بــرای کشــور ،در ايجــاد اشــتغال و رونــق توليــد
نقــش بســزايي ایفــا مــی کنــد.

وي بــا تاكيــد بــر اينكــه يكــي از رســالتهاي اصلــي در حــوزه باالدســت،
شــناخت چالشهــا و مشــكالت صنعــت اســت ،گفــت :بــه طــور حتــم ارايــه
راهكارهــاي فناورانــه و پژوهشمحــور در ايــن زمينــه بســيار حايــز اهميــت
ميباشــد ،از ايــن رو نمايشــگاه نفــت تهــران ايــن بســتر را آمــاده خواهــد
كــرد كــه بتوانيــم بــا شــناخت مشــكالت و چالشهــا ،راهكارهــاي مناســبي
را بــه صنعــت ارايــه نماييــم و اميدواريــم بــا تعريــف پرپوزالهــاي جامــع و
اثربخــش در ســال جديــد پروژهــاي مناســبي را بــراي كشــور عملياتــي
نماييــم.

رئيــس پرديــس باالدســتي پژوهشــگاه بــا بيــان اينكــه ايــن
پرديــس بــا توجــه بــه توانمنديهــاي موجــود ،اهــداف
ديگــري هــم در حوزههــاي مختلــف در نظــر دارد،
گفــت :ارايــه خدمــات فناورانــه و پژوهــش محــور
در حوزههــاي مختلــف علــوم زميــن و مطالعــات
مخــزن در دســتور كار قــرار گرفتــه اســت؛ چــرا
كــه در پژوهشــكده علــوم زميــن ،ايــن مجموعه
توانســته بزرگتريــن طــرح پژوهشــي كشــور
كــه مطالعــه سيســتمهاي نفتــي و حوضههــاي
رســوبي خليــج فــارس و دريــاي عمــان اســت را
در ســال  97بــه اتمــام برســاند.
ايشــان بــه دســتاوردهاي متعــدد ايــن پرديــس در
ســالهاي اخيــر اشــاره كــرد و گفــت :بــا انباشــت
دانشــي كــه در ايــن پرديــس وجــود دارد ،ميتوانيــم در
زمينــه انجــام مدلســازي سيســتمهاي رســوبي ،هيدروكربــوري و
حوضههــاي رســوبي در مياديــن ديگــر ،بــا شــركتهاي مختلــف در ايــام
برگــزاری نمايشــگاه مذاكــره کنیــم.
وی در ادامــه افــزود :همچنيــن پژوهشــگاه در زمينــه فناوريهــاي پيشــرفته
ژئوفيزيــك و ژئوشــيمي مخــزن ،اكتشــاف مخــازن نامتعــارف ،اكتشــاف
بســترهاي ذغالســنگي حــاوي گاز نیــز تجــارب ارزشــمندي را در طــول
ســالها فعالیــت بدســت آورده اســت كــه ايــام نمايشــگاه فرصــت مغتنمــي را
بــراي تبــادل نظــر بــا صنعــت و شــركتهاي عملياتــي ،توليــدي و اكتشــافي
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بــا هــدف انجــام پروژههــاي بــزرگ فراهــم خواهــد كــرد.
دکتــر كاظــم زاده در همينراســتا تصريــح كــرد:
پرديــس باالدســتي از ســال  97رویکــرد جدیــدی

رئيــس پرديــس باالدســتي پژوهشــگاه صنعــت نفــت
بــه رونمايــي از دو نســل جديــد از ســياالت حفــاري
در ايــام نمايشــگاه نيــز اشــاره كــرد و گفــت :در
گذشــته پژوهشــگاه در زمينــه ســياالت حفــاري
بــه دســتاوردهاي بســيار ارزشــمندي دســت
یافتــه كــه ايــن نســل جديــد از ســياالت ميتوانــد
صدماتــي را كــه ســيال در زمــان حفــاري بــه
ســازند وارد ميكنــد را كاهــش دهــد.
كاظــمزاده افــزود :بــا اســتفاده از نانــو مــواد ،نــوع
خاصــي از ســياالت حفــاري را طراحــي ،توليــد و تســت
ميدانــي كردهايــم كــه باعــث افزايــش روانكاري رشــتههاي
حفــاري و در نهايــت باالبــردن راندمــان حفــاري مــی شــود.
ايشــان بــا اشــاره بــه اينكــه ايــن نمايشــگاه بــه تقويــت و تعامــل بيشــتر
ايــن ســازمان بــا دانشــگاهها ،شــركتهاي دانــش بنيــان ،مراكــز رشــد و
موسســات پژوهشــي بــا هــدف همافزايــي و گســترش شــبكههاي فنــاوري
كمــك خواهــد كــرد افــزود :حضــور شــركتهاي خصوصــي و خارجــي در
نمايشــگاه باعــث ميشــود كــه بــازار هــدف ارايــه فناوريهــا و محصــوالت
پژوهشــي در حــوزه باالدســتي بــه كشــورهاي منطقــه نیــز گســترش يابــد تــا
مشــاركت گســتردهتري در پروژههــاي بينالمللــي داشــته باشــيم.
وي در خاتمــه تصريــح كــرد :در ايــن نمايشــگاه آمــادهء انعقــاد قــرارداد و
تفاهمنامــه بــا شــركتهاي مختلفــي كــه مذاكــرات فنــي آن در مراحــل
نهايــي اســت خواهيــم بــود و اميدواريــم بــا انجــام ايــن قراردادهــا شــاهد
اثربخشــي نتايــج پروژههــا در صنعــت باشــيم.

دستاوردهای عملیاتی پایین دستی پژوهشگاه صنعت نفت در نمایشگاه  24ام

توسعه دانش فنی و بومیسازی نيازمندیهای
صنعت نفت و گاز
دكتــر اكبــر زمانيــان ،رئيــس پرديــس پاييندســتي پژوهشــگاه صنعــت
نفــت در گفتگــوي اختصاصــي بــا روابــط عمومــي ســازمان بــه حضــور
پررنــگ ايــن پرديــس در نمايشــگاه بيســت و چهــارم نفــت تهــران اشــاره
كــرد و گفــت :از آنجــا كــه از ســوي مقــام معظــم رهبــري ســال  98ســال
(رونــق توليــد) نامگــذاري شــده اســت رويكــرد حضــور ايــن مجموعــه نيــز
براســاس ايــن شــعار و همچنيــن شــعار ســالهاي قبــل تحــت عناويــن
اقتصــاد مقاومتــي ،توليــد داخــل و خودكفايــي و اســتقالل در زمينــه مــواد
مصرفــي و مــورد نيــاز كشــور برنامهريــزي شــده اســت.

وي بــا تاكيــد بــر اينكــه ايــن كاتاليســت تــا قبــل از طراحــي آن صــد
در صــد از خــارج از كشــور وارد ميشــده اســت ،افــزود :دانــش فنــي ايــن
كاتاليســت بــا همــكاري محققيــن و پژوهشــگران پرديــس پاييندســتي
بوميســازي شــد و جهــت توليــد بــه يكــي از شــركتهاي ســازنده داخلــي
واگــذار شــد و امســال بــا دانــش فنــي پژوهشــگاه و بــا همــكاري شــركت
اكســير نويــن فرآينــد آســيا ســاخته ميشــود.
زمانيــان افــزود :مصــرف ســاالنه ايــن كاتاليســت در پااليشــگاه اراك 1500
تــن ميباشــد و قــرار اســت طــي قــراردادي در بهمنمــاه ســال جــاري در
ايــن پااليشــگاه مــورد بهرهبــرداري قــرار گيــرد.

وي بــا تاكيــد بــر اينكــه پرديــس پاييندســتي پژوهشــگاه در زمينــه انعقــاد
قراردادهــا و رونمايــي محصــوالت خــود توجــه ويــژهاي بــر توســعه دانــش
فنــي و بوميســازي نيازمنديهــاي صنعــت نفــت و گاز دارد ،افــزود :يكــي از
موضوعاتــي كــه قــرار اســت در ايــن نمايشــگاه بــه آن بپردازيــم امضــاء قــرارداد
بــا پااليشــگاه كرمانشــاه در زمينــه طراحــي  8واحــد فرآينــدي ميباشــد.

وي روغــن كمپرســور هــوا را نمونــه ديگــری از محصــوالت ايــن پرديــس
دانســت و گفــت :ايــن روغــن در صنعــت انتقــال گاز مــورد اســتفاده قــرار
ميگيــرد و تــا قبــل از توليــد آن ،صرفــا از كشــورهاي ديگــر وارد ميشــد.

زمانيــان تصريــح كــرد :پااليشــگاه كرمانشــاه در نظــر دارد ظرفيــت خــود را
تــا  40هــزار بشــكه در روز افزايــش دهــد و محصــوالت خــود را بــا كيفيــت
باالتــري عرضــه نمايــد ،از ايــن رو بــا توجــه بــه ســوابق رضايتبخــش
همــكاري ايــن دو مجموعــه مقــرر شــد طراحــي ايــن واحدهــا بــه پژوهشــگاه
صنعــت نفــت واگــذار شــود.

ايشــان ادامــه داد :طــي پــروژ ه و قــراردادي كــه ميــان پژوهشــگاه صنعــت نفت
و شــركت انتقــال گاز تعريــف شــده اســت قــرار شــد دانــش فنــي ايــن روغــن
در پژوهشــگاه توســعه يابــد و هماكنــون نمونــه مشــابه خارجــي ســاخته شــده
و مــورد تســت ميدانــي و تاييــد كارفرمــا نيــز قــرار گرفتــه اســت و بــا توليــد
آن نيــاز شــركت انتقــال گاز نيــز بــرآورده شــده اســت.

رئيــس پرديــس پاييندســتي پژوهشــگاه بــه توســعه دانــش فنــي ايــن
واحدهــا در پژوهشــگاه اشــاره كــرد و افــزود :از ميــان  8واحــد فرآينــدي،
5واحــد تحــت لیســانس شــركتهاي خارجــي بــوده اســت كــه هماكنــون
دانــش فنــي ايــن واحدهــا در پژوهشــگاه توســعه يافتــه و در اختيــار پااليشــگاه
كرمانشــاه قــرار خواهــد گرفــت.

زمانيــان بــه قــرارداد تدویــن دانــش فنــی ســاخت کاتالیسـتهای گوگردزدایی
هیدروژنــی گازوئیــل میــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت نیتــل پــارس
در ايــام نمايشــگاه نيــز اشــاره كــرد و گفــت :بــا توجــه بــه مصــرف بــاالی
کاتالیســتها در طــول ســال ،یکــی از محورهــای کاری مــا تدویــن دانــش
فنــی ســاخت کاتالیس ـتهای مــورد نیــاز صنایــع پاالیــش ،پتروشــیمی و گاز
اســت .از ايــن رو تولیــد کاتالیسـتهای گوگــردزدا از گازوئیــل در دســتور كار
قــرار گرفــت و امیدواریــم بــا کمــک ایــن شــرکت بتوانیــم ايــن کاتالیسـت را
تجاریســازی کنیــم.

ايشــان ادامــه داد :طراحــي ايــن واحدهــاي فرآينــدي در پژوهشــگاه صنعــت
نفــت بــا قيمــت بســيار كمتــر از مشــابه خارجــي انجــام شــده و بررس ـيها
نشــان ميدهــد كــه هزينــه طراحــي آنهــا  70تــا  80درصــد از نمونــه
وارداتــي كمتــر اســت.
دکتــر زمانيــان بــه رونمايــي از چنديــن محصــول ايــن پرديــس در ايــام
نمايشــگاه نيــز اشــاره كــرد و گفــت :ســاخت كاتاليســت  RCDبــراي
كيفيســازي محصــوالت پااليشــگاهي از ديگــر محصوالتــي اســت كــه در
ايــام نمايشــگاه رونمايــي خواهــد شــد .

رئيــس پرديــس پاييندســتي پژوهشــگاه در خاتمــه گفــت :فعاليتهــاي
پرديــس پاييندســتي پژوهشــگاه مبتنــی بــر اثــر بخشــی در صنعــت
و برطــرف كــردن چالشهــا و نيازهــاي صنعــت دنبــال خواهــد شــد و
11
تــاش مــی کنیــم بــا بهــره گیــری از ظرفیــت هــای
داخلــی در صنعــت نفــت ،گاز ،و پتروشــيمي از واردات
بکاهیــم و از خــروج ارز نيــز جلوگيــري كنيــم.

رونمایی ازدستاوردهای جدید پژوهشگاه در نمایشگاه نفت وگاز
از آنجــا كــه امســال ،ســال رونــق توليــد نامگــذاري شــده

اســت در نمايشــگاه پيــشرو پرديــس محیــط زیســت

و انــرژی پژوهشــگاه از دســتگاه ميكرو  CHPرونمایــی
ميکنــد.

دكتــر جابــر نشــاطي ،رئيــس پرديــس انــرژي و محيــط زيســت پژوهشــگاه بــه
كاركــرد ايــن دســتگاه اشــاره كــرد و گفــت :دســتگاه ميكرو CHPبــا اســتفاده
از موتــور گازســوز داخلــي خــودرو و انجــام تغييراتــي بــر روي آن  ،بــه موتــور
دائمســوز تبديــل شــده و بــه ایــن ترتیــب مــی توانیــم بــرق و حــرارت را
همزمــان توليــد كنيــم.
نشــاطي در هميــن راســتا افــزود :پژوهشــگاه بــا ایــن دســتگاه توانســته بــه
راندمانــي حــدود  94درصــد دســت يابــد و ايــن بــدان معنــي اســت كــه
 9۴درصــد از انــرژي ورودي را قــادر اســت بــه الكتريســته و حــرارت تبديــل
كنــد كــه از ايــن ميــان  30درصــد آن انــرژي الكتريكــي و  64درصــد مابقــي
حــرارت ميباشــد.
رئيــس پرديــس انــرژي و محيــط زيســت پژوهشــگاه بــا تاكيــد بــر
اينكــه قیمــت نمونــه ســاخته شــده در ايــن مجموعــه 50
درصــد قيمــت نمونههــاي خارجــي اســت گفــت :اميدواريــم
تــا پايــان امســال بتوانیــم بــا همــكاري شــركت توســعه
دهنــده ،شــركت ملــي نفــت و شــركت بهينهســازي
مصــرف ســوخت توليــد ايــن دســتگاه را تجاريســازي
كنيــم.
وي بــه ديگــر دســتاورد ديگــر ايــن پرديــس كــه در
ايــام نمايشــگاه بــه نمايــش درخواهــد آمــد نيــز اشــاره
كــرد و افــزود :اواخــر ســال گذشــته پــروژه ســاخت و
طراحــي  17سنســور در پژوهشــگاه بــه اتمــام رســید و
تحويــل نهاييآنهــا بــه كارفرمــا صــورت گرفــت ،از ايــن
رو واگــذاري دانــش فنــي آن در ايــام نمايشــگاه در دســتور
كار قــرار خواهــد گرفــت.
ايشــان ادامــه داد 17 :سنســور ســاخته شــده در پژوهشــگاه شــامل
ســاخت و طراحــي سنســورهاي آب ،هــوا و خــاك اســت و پژوهشــگاه
درصــدد اســت كــه واگــذاري دانــش فنــي آنهــا بــه زودي انجــام شــود ،از
ايــن رو در زمينــه سنســورهاي لكههــاي نفتي  TPHو PAHمذاكــرات اوليــه
انجــام شــده و اميدواريــم در آينــده نزديــك دانــش فنــي آن بــه شــركتهاي
توســعهدهنده واگــذار شــود.
رئیــس پردیــس انــرژی و محیــط زیســت پژوهشــگاه در خصــوص واگــذاري
دانــش فنــي ديگــر سنســورها نيــز گفــت :مذاكراتــي بــا دانشــگاه تهــران
12
صــورت گرفتــه و چنانچــه بــه توافقــات نهايــي دســت يابيــم
مابقــي سنســور هــا نيــز بــه توليــد انبــوه خواهنــد رســيد
و الزم بــه ذكــر اســت كــه تمامــي ايــن سنســورها
در شــركت نفــت فــات قــاره و پايانههــاي
نفتــي بــا موفقيــت مــورد ارزيابــي ميدانــي قــرار
گرفتهانــد.

نشــاطي بــه انجــام فعاليتهــاي ايــن پرديــس در حــوزه توســعه پايــدار و
مســئوليتهاي اجتماعــي نيــز اشــاره كــرد و گفــت :بــا توجــه بــه پروژههــاي
ميدانــي كــه در ايــن ســازمان در حــال انجــام اســت ،ايــن آمادگــي وجــود
دارد كــه در حــوزه پاكســازي خاكهــاي آلــوده ،آبهــاي زيرزمينــي الــوده
و تصفيــه پســابهاي صنعتــي و بهداشــتي بــه تمامــي صنايــع خدمــات خــود
را ارايــه كنیــم.
رئيــس پرديــس انــرژي و محيــط زيســت پژوهشــگاه يكــي از مســئوليتهاي
اجتماعــي را كمــك بــه حادثهديــدگان ســيل اخيــر در كشــور دانســت و
اظهــار داشــت :پژوهشــگاه صنعــت نفــت ايــن آمادگــي را دارد كــه در صــورت
شكســتگي در خطــوط لولــه كــه منجــر بــه آلودگــي آبهــاي ســطحي شــده
اســت بــا اســتفاده از تكنولــوژي بــوم و پــد ايــن ســازمان
اقدامــات پاكســازي را انجــام دهــد.
وي در هميــن راســتا تصريــح كــرد :در زمينــه
تصفيــه پســابهاي بهداشــتي و صنعتــي
و مبــارزره بــا حشــرات ناقــل بيمــاري و
ســاخت و طراحــي تصفيــه پســابهاي
صنعتــي و بهداشــتي پرتابــل نيــز
پژوهشــگاه آمــاده اســت تــا بــه مناطــق
آســيبديده كمكرســاني نمايــد.
نشــاطي بــه ســابقه بالــغ بــر  50ســاله
ايــن پرديــس در پژوهشــگاه نيــز اشــاره
كــرد و گفــت :ايــن مجموعــه در حوزههــاي
محيطزيســت ،خوردگــي ،انــرژي و آناليــز
دســتگاهي از تجــارب ارزنــدهاي برخــوردار اســت
و عمــده پروژههايــي كــه در ايــن زمينههــا انجــام
ميشــوند از نــوع ميدانــي محســوب ميشــوند و بــا توجــه
بــه انباشــت دانــش كــه در ايــن حوزههــا وجــود دارد از تمامــي افــرادي كــه
در صنعــت نفــت و خــارج آن فعاليــت ميكننــد دعــوت ميشــود تــا بــراي
حــل چالشهــا و معضــات خــود بــه ايــن ســازمان مراجعــه كننــد.
ايشــان ادامــه داد :در حــوزه خوردگــي يكــي از فعاليتهــاي اساســي ايــن
پرديــس در انجــام پــروژه مديريــت خوردگــي اســت كــه بــراي اوليــن بــار در
كشــور تدويــن و پيادهســازي ميشــود و اميدواريــم بــا اجــراي ايــن پــروژه
بتوانيــم نتايــج آن را بــه كل صنعــت نفــت تعميــم دهيــم.
وي بــه ديگــر امكانــات ايــن ســازمان اشــاره كــرد و گفــت :در زمينــه طراحــي
و تدويــن نــرم افــزار مديريــت انــرژي بــه خصــوص نــرم افزار EPATاشــاره
نمــود كــه در داخــل صنعــت نفــت و خــارج آن نظيــر نيروگاههــا ميتوانــد
مــورد اســتفاده قــرار گيــرد.

 5دستاورد فناورانه پژوهشگاه صنعت نفت رونمایی شد
پنــج دســتاورد فناورانــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حاشــیه
بیســتوچهارمین نمایشــگاه بینالمللــی نفــت ،گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی
رونمایــی شــد.

اســتارتاپها میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه تجاریســازی سنســورهای گازی ،آب ،خــاک ســبب
کاهــش واردات و خوداتکایــی در کشــور میشــود ،اظهــار کــرد :ایــن
سنســورها در شــرکت نفــت فــات قــاره و شــرکت پایانههــای نفتــی ایــران
در جزیــره خــارک بهصــورت پایلــوت اســتفاده شــده اســت.
بــه گفتــه طالقانــی ،کار گروهــی عامــل اصلــی موفقیــت در اجــرای ایــن طــرح
ا ست .
فعالیت شبکهای با دانشگاهها

بــه گــزارش پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،آییــن رونمایــی ازفناوریهــای
طراحــی و توســعه ســامانه  ،MICRO CHPتجاریســازی سنســورهای
گازی ،آب ،خــاک ،روغــن کمپرســور هــوا ،SSR Ultra Coolantکاتالیســت
واحد  RCDپاالیشــگاه اراک و ســیلیس کــروی جمعــه 13 ،اردیبهشــتماه
در بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه نفــت ،گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی برگــزار
شــد.
جعفــر توفیقــی ،رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه
اینکــه نیــاز داریــم کــه صنعــت و اقتصــاد کشــور بــه ســمت اقتصــاد و صنعــت
دانشبنیــان حرکــت کنــد ،اظهــار کــرد :تجربــه جهانــی نشــان میدهــد
کــه ارزش افــزوده بیشــتر مرهــون توجــه هرچــه بیشــتر بــه دانــش و مراکــز
دانشــی و پژوهشــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه محدودیتهــای بینالمللــی اعمــال شــده بــرای کشــور
فرصــت بســیار خوبــی بــرای اســتفاده از توانمندیهــای داخلــی اســت،
افــزود :پژوهشــگاه صنعــت نفــت تنهــا بــه نیازهــای جــاری صنعــت نفــت
نــو
نــگاه نمیکنــد ،بلکــه بــه دنبــال کســب فناوریهــای
بــرای توســعه و پیشــبرد هرچــه بهتــر و بیشــتر صنعــت
نفــت در آینــده اســت.
افزایش  3برابری تولید برق

ساســان کاظمینــژاد ،قائــم مقــام مدیرعامــل شــرکت
بهینهســازی مصــرف ســوخت در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه طراحــی
و توســعه ســامانه  MICRO CHPاز ســوی ایــن شــرکت بــه پژوهشــگاه
صنعــت نفــت واگــذار شــد ،گفــت :پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــازوی علمــی و
تســهیلکننده انجــام ایــن پــروژه بــوده اســت.
وی ادامــه داد :ســامانه   MICRO CHPبــر مبنــای موتــور گازســوز داخلــی
بــا اســتفاده از تــوان داخلــی و مشــاوره شــرکت خارجــی بــه نتیجــه رســیده
اســت.
کاظمینــژاد تصریــح کــرد :بــا اســتفاده از ایــن ســامانه میتــوان در
نیروگاههایــی بــا کیلــووات مشــابه تــا ســه برابــر بــرق
بیشــتر بــا همــان مقــدار گاز مصرفــی تولیــد کــرد.
کار گروهی؛ عامل اصلی موفقیت

ابراهیــم طالقانــی ،سرپرســت مدیریــت پژوهــش و فناوری
شــرکت ملــی نفــت ایــران نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره
بــه اهمیــت تولیــد بــا اتــکا بــر پایــه دانــش داخلــی ،افــزود :تولیــد براســاس
دانــش داخلــی ســبب افزایــش اشــتغالزایی ،شــرکتهای دانشبنیــان و

جابـــر نشـــاطی ،رئیـــس پردیـــس انـــرژی و محیـــط
زیســـت پژوهشـــگاه صنعـــت نفـــت نیـــز بـــا اشـــاره
بـــه اینکـــه در طراحـــی ســـامانه   MICRO CHPبـــا
هم ــکاری ی ــک مش ــاور آلمان ــی انج ــام ش ــده اس ــت ،ادام ــه داد :ای ــن پ ــروژه
عـــاوه بـــر تولیـــد بـــرق ســـ ه برابـــری ســـبب کاهـــش مصـــرف ســـوخت و
حفـــظ محیـــط زیســـت میشـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه  17نـــوع سنســـور پرتابـــل در سنســـورهای گازی ،آب،
خـــاک اســـتفاده شـــده اســـت ،گفـــت :در ایـــن پـــروژه بهصـــورت شـــبکهای
بـــا مراکـــز دانشـــگاهی کار شـــده اســـت و تـــاش میشـــود کـــه امســـال
این پروژه تجاریسازی شود.
خوداتکایی

اکبــر زمانیــان ،رئیــس پردیــس پاییندســتی پژوهشــگاه
صنعــت نفــت نیــز در ایــن مراســم تصریــح کــرد :روغــن
کمپرســور هــوا  SSR Ultra Coolantجــزو مــوارد مصرفــی
وارداتــی صنعــت انتقــال گاز اســت کــه اگــر در کشــور در دســترس نباشــد
کمپرســورها دچــار مشــکل میشــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دانــش فنــی روغــن کمپرســور هــوا SSR Ultra
 Coolantدر پژوهشــگاه صنعــت نفــت کســب شــده اســت ،گفــت :تأمیــن

کل نیــاز شــرکت انتقــال گاز ایــران از ایــن محصــول بــه پژوهشــگاه واگــذار
شــده اســت.
زمانیــان بــا بیــان اینکــه کاتالیســت واحد  RCDنیــز در صنعــت پاالیــش
اســتفاده میشــود ،اظهــار کــرد :بــرای نمونــه ،مصــرف ایــن کاتالیســت در
پاالیشــگاه اراک ســاالنه  1500تــن اســت کــه تــا پارســال بهطــور کامــل وارد
میشــده اســت.
بــه گفتــه وی ،ایــن کاتالیســت بهمنظــور افزایــش بهبــود کیفیــت بنزیــن
تولیــدی در پاالیشــگاهها اســتفاده میشــود کــه بــا حمایــت شــرکت ملــی
پاالیــش و پخــش فرآوردههــای نفتــی دانــش فنــی ایــن کاتالیســت کســب
شــد و تجاریســازی آن بــه یــک شــرکت داخلــی واگــذار شــده اســت.
زمانیــان بــا اشــاره بــه اینکــه ســیلیس کــروی توخالــی نیــز کاربــرد فراوانــی
در صنعــت دارد ،تصریــح کــرد :ایــن ســیلیس اثربخشــی باالیــی در عایــق 13
کــردن ســطوح ،روانــکاری در صنایــع باالدســت و
صنعــت حفــاری دارد

شرکت های داخلی می توانند خالء شرکت های بین المللی
را پر کنند

تفاهــم نامــه همــکاری میــان پژوهشــگاه صنعت نفــت و دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد آذربایجــان شــرقی روز شــنبه  14اردیبهشــت مــاه منعقــد شــد.

تفاهــم نامــه میــان پژوهشــگاه صنعــت نفت و ســازمان گســترش و نوســازی
صنایــع ایــران روز شــنبه  14اردیبهشــت مــاه در آخریــن روز نمایشــگاه نفت
تهــران منعقد شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،موضــوع ایــن تفاهــم
نامــه در زمینــه همــکاری در بومــی ســازی و انتقــال فنــاوری هــای جدیــد در
صنعــت نفــت و گاز و بهــره گیــری طرفیــن از امکانــات آموزشــی -پژوهشــی
موجــود در آزمایشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتــی یکدیگــر مــی باشــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش از دیگــر موضوعــات ایــن تفاهــم نامــه مــی تــوان
بــه مباحثــی نظیــر همــکاری در تعریــف و اجــرای مشــارکتی پــروژه هــای
صنعتــی و پژوهشــی مــورد نیــاز صنایــع نفــت و گاز و همــکاری در برگــزاری
کارگاه هــای آموزشــی ،دوره هــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت آموزشــی اشــاره
کــرد.
ایــن گــزارش مــی افزایــد در ایــن تفاهــم نامــه ،انعقــاد توافــق نامــه و تفاهــم
نامــه هــای همــکاری مشــترک بــا دانشــگاه هــای معتبــر جهانــی بــه منظــور
تبــادل اطالعــات و تجــارب آموزشــی -پژوهشــی نیــز مــورد تاکیــد قــرار
گرفتــه اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،توســعه صنایــع نفــت،
گاز و پتروشــیمی ایــران بــا اســتفاده از فنــاوری هــای پژوهشــگاه صنعــت نفــت
و زیرســاخت هــای مهندســی و صنعتــی ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع
ایــران و همچنیــن توســعه همــکاری هــای بیــن المللــی از مهــم تریــن مفــاد
ایــن تفاهــم نامــه مشــترک محســوب مــی شــود.

ایــن تفاهــم نامــه میــان رییــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و رییــس دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد تبریــز امضــا شــد.
توافق نامه سه جانبه جهت توسعه اشتغال در قشم

دکتــر توفیقــی در حاشــیه امضــاء ایــن تفاهــم نامــه گفــت :ســازمان گســترش
و نوســازی صنایــع ایــران ســازمانی بســیار ریشــه دار و دارای نقــش پــر رنــگ
در صنایــع مختلــف مــی باشــد.
وی ادامــه داد :ایــن شــرکت از تجربیــات بســیاری بهــره منــد اســت و ایــن
تفاهــم نامــه مــی توانــد فرصــت مناســبی را بــرای ادامــه همــکاری هــای دو
جانبــه ایــن دو مجموعــه فراهــم ســازد.
توفیقــی تصریــح کــرد :شــرایط ایجــاب مــی کنــد مراکــز پژوهشــی بیــش از
پیــش توانمنــدی هــای خــود را بــه اشــتراک بگــذارد و خــاء حضــور شــرکت
هــای بیــن المللــی را در ایــن شــرایط پــر کننــد تــا در نهایــت بتوانیــم بــرای
صنعــت عظیــم نفــت گام هــای جــدی را برداریــم.
هم افزایی مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در نمایشگاه
نفت و گاز

تفاهــم نامــه همــکاری میــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد آذربایجــان شــرقی روز شــنبه  14اردیبهشــت مــاه منعقــد
شــد.
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توافــق نامــه همــكاري هــای فنــي ،نظارتــي  ،آموزشــي ،پژوهشــي و اجرايــي
جهــت تجهيــز ،اســتقرار و راه انــدازي آزمايشــگاههاي مرجــع نفــت ،فــرآورده
هــاي نفتــي ،گاز و ميعانــات در منطقــه آزاد قشــم ميــان پژوهشــگاه  ،موسســه
آمــوزش عالــي قشــم و شــركت مشــاوران آزمــاي نفــت ايرانيــان بــه امضــا
رســيد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي پژوهشــگاه ايــن توافــق نامــه ســه جانبــه بــا
هــدف تقويــت و تعميــق ارتبــاط موثــر فعــال در راســتاي توســعه اشــتغال در
جزيــره قشــم بــه صــورت مســتقيم و غيــر مســتقيم  ،همــكاري و تعامــل در
تهيــه و تدويــن بســته هــاي آزمايشــگاهي ،پژوهشــي و آموزشــي بــر اســاس
اســتانداردهاي ملــي و بيــن المللــي مرتبــط بــا موضــوع توافــق نامــه منعقــد
گرديــد.
همچنيــن از ديگــر اهــداف ايــن توافــق نامــه حضــور فعــال در حــوزه پژوهــش
و آزمايشــگاهي و آموزشــي در جزيــره قشــم و حــوزه خليــج فــارس نيــز
مرتبــط مــي شــود.
خاطــر نشــان مــي شــود ايــن توافــق نامــه ميــان دكتــر جعفــر
توفيقــي رييــس پژوهشــگاه ،منصــور آزاد ،رييــس موسســه آمــوزش
عالــي قشــم و وحيــد ابراهيمــي رييــس هيــات مديــره شــركت
مشــاوران آزمــاي نفــت ايرانيــان در غرفــه پژوهشــگاه بــه امضــا رســيد.

میز گرد تخصصی نقش دانشگاه ها و مراكز پژوهشي در
رونق توليد
در دومین روز از بیست و چهارمین نمایشگاه نفت و گاز برگزار شد؛
میز گرد تخصصی نقش دانشگاه ها و مراكز پژوهشي در رونق توليد

روز پنجشــنبه  ١٢ارديبهشــت مــاه پنــل نقــش دانشــگاه هــا و مراكز پژوهشــي
در رونــق توليــد در بيســت و چهارميــن نمايشــگاه بيــن المللــي نفــت تهــران
برگــزار شــد.
دكتــر جعفــر توفيقــي رييــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و رئيــس ايــن پنــل
بــا تاكيــد بــر اينكــه دانشــگاه هــا و مراكــز پژوهشــي از نهادهــاي تاثيرگــذار و
كليــدي بــه حســاب مــي آينــد گفــت :ايــن مراكــز مــي بايســت فعاليــت هــا و
برنامــه هــاي خــود را بــا هــدف تحقــق شــعار رونــق توليــد كــه نقــش كليــدي
در شــرايط فعلــي كشــور دارد بازبينــي كننــد.
وي ادامــه داد :بــا وجــود اينكــه دانشــگاه هــا در ايــن مســير رزومــه هــاي قابــل
قبولــي دارنــد ،ولــي طبيعتــا همزمــان بــا مطــرح شــدن شــعار جديــد بايــد بــا
تــاش و انــرژي بيشــتري در جهــت تحقــق آن حركــت نمايند.

وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه بســیاری از افــراد بابــت اقتصــاد مبتنــی بــر
نفــت خــام فروشــی نگــران هســتند گفــت :ارزش افــزوده حاصــل از فــراورده
هــای نفتــی ،عیــن اقتصــاد بــه حســاب مــی آیــد و مــا بایــد بــه جــای اقتصــاد
مت ّکــی بــر نفــت ،در مســیر اقتصــاد مبتنــی بــر نفــت گام برداریــم.
وطنــی بــا بیــان اینکــه توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان بــدون پشــتوانه علــم و
فنــاوری امــکان پذیــر نمــی باشــد تصریــح کــرد :مــی تــوان نقــش دانشــگاه هــا
را در انســتیتو هــای باالدســتی و پاییــن دســتی نفــت کــه بــا حمایــت وزارت
نفــت شــکل گرفتــه انــد و  10قلــم کاالی مــورد اولویــت صنعــت نفــت را در
دســتور کار دارنــد پررنــگ دیــد.
مشــاور علمــی و پژوهشــی معاونــت علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور بــا
تاکیــد بــر اینکــه تضمیــن بــازار در کنــار عرضــه و تقاضــا و کیفیــت محصــول،
مفاهیــم توامــان هســتند اظهــار داشــت :هیــچ محصولــی در بــازار توفیــق پیــدا
نمــی کنــد مگــر اینکــه پشــتوانه دانشــی داشــته باشــد و از آن جــا کــه اقتصــاد
جهــان معاصــر بــر مبنــای رقابــت شــکل گرفتــه اســت ،اگــر شــرکتی در ایــن
رقابــت بــه دنبــال موفقیــت اســت بایــد از پشــتوانه دانشــی قــوی برخــوردار
باشــد.
ایشــان در خاتمــه افــزود :توســعه فنــاوری صرفــا مترتــب بــر مباحــث فنــی
و مهندســی نمــی باشــد و مــی بایســت همــه رشــته هــای دانشــگاهی مــورد
نظــر نظیــر علــوم انســانی ،اقتصــاد و مدیریــت را نیــز شــامل شــود و ایــن نکتــه
مهــم را نبایــد فرامــوش کــرد کــه بزرگتریــن دغدغــه کشــور اشــتغال اســت.
شرکتهای ایرانی باید مجري پروژه هاي اكتشاف و توليد باشند
دکتر توفیقی در مراسم عقد قرارداد با شرکت پتروایران:
شرکتهای ایرانی باید مجري پروژه هاي اكتشاف و توليد باشند

توفيقــي موضــوع رونــق توليــد را در كنــار رونــق مصــرف دانســت و رونــق
مصــرف كاالي ايرانــي را متضمــن ارتقــاي كمــي و كيفــي ايــن توليــدات
برشــمرد.
میزبــان ایــن میــز گــرد در ادامــه بــر ضــرورت برخــورداري كاالي ايرانــي از
شــاخص هــاي معطــوف بــه بــازار رقابــت بــا كاالهــاي خارجــي تاكيــد كــرد
و در ايــن زمينــه نقــش كليــدي و موثــر دانشــگاه هــا و مراكــز پژوهشــي را
محــوري و مهــم دانســت .
دکتــر توفیقــی همچنيــن افــزود :انتظــار مــي رود در ســالي كــه بــه نــام رونــق
توليــد نامگــذاري شــده اســت دانشــگاه هــا بــا حضــور بيشــتر در محيــط هــاي
صنعتــي و انجــام فعاليــت هــاي مشــترك بــا صنعــت بــه كيفيــت و كميــت
توليــدات كمــك نماينــد.

تفاهــم نامــه همــكاري مشــترك بيــن پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــركت
توســعه پتروايــران در زمينــه مطالعــه جامــع ميادين،فنــاوري هــاي نويــن در
بهبــود توليــد چــاه محــور و مطالعــات امــكان ســنجي پايلــوت ازديــاد برداشــت
روز جمعــه  ١٣ارديبهشــت مــاه بــه امضــاء رســيد.

در ادامــه ایــن مراســم دکتــر علــی وطنــی  ،مشــاور علمــی و پژوهشــی
معاونــت علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه همــواره علــم را
برتــر از ثــروت مــی دانیــم گفــت :علمــی کــه ثــروت تولیــد کنــد از ارزش
بســیار باالیــی برخــوردار اســت .در ســال  89صرفــا  53شــرکت دانــش بنیــان
در کشــور داشــته ایــم ولــی در حــال حاضــر ایــن تعــداد بــه  6630شــرکت در
سراســر کشــور رســیده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،بهبــود برداشــت چــاه
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محــور ( ازديــاد برداشــت زودبــازده) ،مطالعــه جامــع
مخــازن  ،ارايــه طــرح توســعه مياديــن و آمــاده
ســازي مطالعــات امــكان ســنجي پايلــوت ازديــاد
برداشــت از مهــم تريــن اهــداف ايــن تفاهــم نامــه

محســوب شــود .
دكتــر توفيقــي در حاشــيه امضــاء ايــن تفاهــم نامــه گفــت :شــركت پتــرو
ايــران يــك شــركت  E&Pبــه حســاب مــي آيــد كــه مجــري پــروژه هــاي
توســعه ميــدان ،بهــره بــرداري و ازديــاد برداشــت مــي باشــد.
ايشــان تاكيــد كــرد :بســيار خوشــحاليم كــه شــركت هــاي ايرانــي نظيــر پتــرو
ايــران امــروزه ايــن توانمنــدي را كســب كــرده انــد كــه بتواننــد مجــري پــروژه
هــاي اكتشــاف توليــد باشــند و ايــن موضــوع بــراي پژوهشــگاه صنعــت نفــت
كــه بتوانــد نيــاز هــاي دانشــي ايــن پــروژه هــا را تاميــن كنــد خدمــت بســيار
مغتنمــي مــي باشــد .
در ادامــه ايــن مراســم ســپهر ســپهري ،مديــر عامــل شــركت توســعه پتــرو
ايــران بــه فعاليــت هــا و تجــارب پژوهشــگاه صنعــت نفــت اشــاره كــرد و
گفــت :بيــش از  ٣٠ســال اســت كــه بــا ايــن مجموعــه بــزرگ آشــنا هســتم و
شــاهد ارايــه خدمــات گســترده ايــن مجموعــه بــه وزارت نفــت و شــركت هــاي
بــزرگ خارجــي بــوده ام.
وي افــزود  :فعاليــت اصلــی ايــن شــركت در حــوزه اكتشــاف و توليــد مــي
باشــد و اگــر بتوانيــم بــه تكنولــوژي هــاي نويــن مجهــز شــويم مــي توانيــم
گام هــاي اساســي را در ایــن جهــت برداريــم.
ســپهري تصریــح کــرد :شناســايي نقطــه ضعــف و شــجاعت اجرايــي كــردن
تكنولــوژي در صنعــت نفــت از نكاتــي اســت كــه مــي بايســت مــورد توجــه
قــرار گيــرد.

ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه بحــث ازدیــاد برداشــت نفــت و گاز از میدانهــای
کشــور یکــی از اولویتهــای اصلــی وزارت نفــت بــه شــمار میآیــد گفــت:
هماکنــون تکالیــف ســنگینی از طــرف ایــن وزارتخانــه در مناطــق مختلــف
کشــور در خصــوص بحــث ازدیــاد برداشــت بــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت
واگــذار شــده اســت.
وی بــه ســابقه دیرینــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت دربــاره ازدیــاد برداشــت نفــت
و گاز از میدانهــای نفــت و گاز اشــاره کــرد و گفــت :امیدواریــم بــا دســتیابی
بــه فناوریهــای نــو در ایــن عرصــه شــاهد افزایــش ضریــب برداشــت نفــت
و گاز باشــیم.
براســاس ایــن گــزارش ،رامیــن حاتمــی ،مدیرعامــل شــرکت نفــت مناطــق
مرکــزی نیــز در حاشــیه مراســم امضــای موافقتنامــه گفــت :ایــن شــرکت در
آینــده بــرای حفــظ و افزایــش تولیــد گاز و نفــت خــود نیــاز بــه اســتفاده از
روشهــای نویــن ازدیــاد برداشــت دارد ،از ایــن رو ایــن موافقتنامــه در همیــن
راســتا بــا تکیــه بــر تجربههــای پژوهشــگاه صنعــت نفــت امــروز امضــا شــد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا بــه نتیجــه رســیدن طرحهــای مطالعاتــی
پژوهشــگران صنعــت نفــت روی ازدیــاد برداشــت نفــت از دو مخــزن میــدان
دانــان ،نقشــه راه خوبــی بــرای توســعه دیگــر میدانهــای قدیمــی ایــن
شــرکت ایجــاد شــود.
تفاهم نامه پژوهشگاه و شركت توسعه صنایع نفت و انرژی
قشم در حوزه باالدستی

گفتنــي اســت ايــن تفاهــم نامــه ميــان دكتــر جعفــر توفيقــي ،رييــس
پژوهشــگاه صنعــت نفــت و ســپهر ســپهري مديــر عامــل شــركت توســعه
پتــرو ايــران بــه امضــاء رســيد.
آغاز مطالعات آزمایشگاهی ازدیاد برداشت مخازن آسماری
و بنگستان

تفاهــم نامــه همــكاري ميــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــركت توســعه
صنايــع نفــت و انــرژي قشــم ( )OEIDروز شــنبه  ١٤ارديبهشــت بــه امضــاء
رســيد .تفاهم نامــه همــكاري ميــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــركت
توســعه صنايــع نفــت و انــرژي قشــم ( )OEIDروز شــنبه  ١٤ارديبهشــت بــه
امضاء رســيد..
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موافقتنامــه آغــاز بـهکار مطالعــه آزمایشــگاهی فرآینــد ازدیــاد برداشــت پایــه
آبــی و گاز در دو مخــزن آســماری و بنگســتان میــدان دانــان بیــن پژوهشــگاه
صنعــت نفــت و شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی امضــا شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي پژوهشــگاه صنعــت
نفــت ،جعفــر توفیقــی بعدازظهــر روز جمعــه
 ۱۳اردیبهشــتماه در حاشــیه آییــن امضــای
موافقتنامــه بــا شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی

بــه گــزارش روابــط عمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت ايــن تفاهــم نامــه بــا
هــدف همــكاري در زمينــه توســعه مياديــن نفــت و گاز ( باالدســتي و پاييــن
دســتي ) و طراحــي مهندســي تاسيســات ســطح االرضــي ( نگهداشــت توليــد)
منعقــد شــد.
دكتــر جعفــر توفيقــي در آييــن امضــاء ايــن تفاهــم نامــه گفــت :ايــن تفاهــم
نامــه بســتري مناســب بــراي همــكاري پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا شــركت
توســعه صنايــع نفــت و انــرژي فراهــم كــرده اســت.

وي بــا تاكيــد بــر اينكــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا ســابقه  ٦٠ســاله خــود
توانســته اســت فنــاوري هــای بســياري را توســعه دهــد تصريــح كــرد :بســياري
از توانمنــدي هــاي پژوهشــگاه صنعــت نفــت كــه بــه صنعــت نفــت و گاز ارايــه
شــده اســت ،عملياتــي شــده و توانســته رضايــت كارفرمــا را نيــز جلــب كنــد.

مطالعه یکپارچه افق های مخزنی دشت آبادان ،طرح
شاخص باالدستی در  24امین نمایشگاه نفت و گاز

دو قرار داد همکاری پژوهشگاه با مدیریت اکتشاف
شرکت ملی نفت
در سومین روز از نمایشگاه بیست و چهارم منعقد شد:
دو قرار داد همکاری پژوهشگاه با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

پژوهشــگاه صنعــت نفــت و مديريــت اكتشــاف روز جمعــه  ١٣ارديبهشــت دو
قــرارداد همــكاري امضــاء كردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت اســتفاده از ســياالت
حفــاري بــدون جامــد در جلوگيــري از آســيب ســازند اليــه هــاي توليــدي
و همچنيــن اســتفاده از فنــاوري نانــو بــراي كاهــش اصطحــكاك و افزايــش
روان ســازي رشــته هــاي حفــاري دو موضوعــي اســت كــه قــرار اســت ايــن دو
مجموعــه بــا يكديگــر همــكاري انجــام دهنــد.
دكتــر توفيقــي رييــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حاشــيه امضــاء ايــن
قراردادهــا بــا تاكيــد بــر اينكــه ايــن مجموعــه در حــوزه حفــاري  ،ســيال
حفــاري و روان كننــده هــا و افزايــه هــاي حفــاري ســابقه طوالنــي دارد،
تصريــح كــرد  :در طــي ايــن ســال هــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت توانســته
اســت پــروژه هــاي خوبــي را انجــام داده ،همــكاري هــاي گســترده اي را بــا
بخــش هــاي مختلــف صنعــت حفــاري در دســتور كار خــود قــرار دهــد.
وي ادامــه داد :يكــي از شــركت هايــي كــه طــرف همــكاري پژوهشــگاه اســت،
مديريــت اكتشــاف اســت كــه ســال هــا بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت در زمينــه
هــاي مختلــف همــكاري دارنــد و قــرار اســت طــي ايــن قــرارداد بهينــه ســازي
عمليــات حفــاري و جلوگيــري از آســيب بــه ســازند هــا مــورد بررســي قــرار
گيــرد.
توفيقــي بــا تاكيــد بــر اينكــه همــواره پژوهشــگاه صنعــت نفــت از پشــتيباني
مديريــت اكتشــاف در انجــام پــروژه هــاي خــود برخــوردار بــوده اســت گفــت:
بــا نــگاه مثبتــی کــه در مديریــت اكتشــاف شــرکت ملــی نفــت بــه همــکاری
متقابــل وجــود دارد اميدواريــم بتوانيــم در آينــده همــكاري خــود را در زمينــه
حــل مشــكالت صنعــت نفــت گســترش دهيــم و بــراي صنعــت راهبــردی
نفــت ،مفيــد و موثــر واقــع شــويم.

بیــژن بیرانونــد ،رییــس پژوهشــکده علــوم زمیــن پژوهشــگاه در اولیــن روز
برگــزاری نمایشــگاه بیســت و چهــارم نفــت تهــران بــه دســتاوردهای ایــن
پژوهشــکده در غرفــه نمایشــگاه اشــاره کــرد و گفــت :در ایــن نمایشــگاه ،طــرح
دشــت آبــادان از ســوی پژوهشــکده علــوم زمیــن عرضــه شــده اســت کــه از
طــرح هــای شــاخص حــوزه بــاال دســتی محســوب مــی شــود و اولیــن بــار
اســت کــه مطالعــات مخــزن بصــورت یکپارچــه و ناحیــه ای در کشــور انجــام
مــی شــود.
وی ادامــه داد  :در ایــن طــرح مــدل ســازی یــک پارچــه افــق هــای مخزنــی
بــرای اولیــن بــار در ایــران اجرایــی شــده اســت.
دکتــر بیرانونــد بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طــرح بــا همــکاری مدیریت اکتشــاف
بــرای شــرکت برنامــه ریــزی تلفیقــی اجرایــی شــده اســت ،تصریــح کــرد :ایــن
طــرح بــه مــدت  4ســال بــه طــول انجامیــد و خوشــبختانه نتایــج خوبــی را
نیــز بــه همــراه داشــته کــه طــی آن مــا توانســتیم بــرای اولیــن بــار در ایــران
حجــم نفــت درجــای مخــازن ســروک ،ایــام ،فهلیــان و گــدوان را بــه صــورت
ناحیــه ای پیــش بینــی و محاســبه نماییــم.
ایشــان بــه دیگــر دســتاوردهای ایــن پژوهشــکده نیــز اشــاره کــرد و گفــت :
طــرح مرواریــد خلیــج فــارس بــه عنــوان یــک طــرح مــدل ســازی حوضــه و
سیســتم هــای هیــدرو کربنــی و همچنیــن طــرح شــیل گازی بــه عنــوان یکــی
از منابــع نــا متعــارف هیدروکربنــی در ناحیــه لرســتان هــر دو بــرای اولیــن
بــار در ایــران اجرایــی شــدند  .در طــرح شــیل گازی بــراورد و تخمیــن گازی
کــه در الیــه هــای شــیلی ایــن ناحیــه وجــود دارد در دســتور کار قــرار گرفتــه
اســت و بــرآورد اقتصــادی الزم بــر روی آن انجــام شــد.
رئیــس پژوهشــکده علــوم زمیــن بــه اجرایــی شــدن طــرح هیــدرات گازی
 2نیــز اشــاره کــرد و افــزود :پــس از خاتمــه طــرح هیــدرات  ،1خوشــبختانه
طــرح هیــدرات گازی  2بــا حمایــت مالــی پژوهــش شــرکت ملــی نفــت و
کارفرمایــی مدیریــت اکتشــاف در پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حــال انجــام
مــی باشــد.
وی در همیــن راســتا تصریــح کــرد :در طــرح
هیــدرات گازی  1صرفــا شناســایی منابــع هیــدرات
گازی موردنظــر بــود و تنهــا در بخــش محــدودی
از دریــای عمــان انجــام پذیرفــت امــا در طــرح
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هیــدرات گازی  2اوال شناســایی ایــن منابــع در کل بخــش ایرانــی دریــای
عمــان مــورد نظــر مــی باشــد و ثانیــا عــاوه بــر تخمیــن حجــم و ترســیم
پراکندگــی تمرکــز منابــع هیــدرات گازی ،تهیــه برنامــه حفــاری در موقعیــت
منتخــب بــه منظــور ارزیابــی و تولیــد از اهــداف اصلــی مــی باشــد.
راهکارهای پژوهشکده مهندسی نفت در مشکالت سرچاهی
دکتــر شــهرآبادی در نمایشــگاه بیســت و چهــارم عنــوان کرد:
راهکارهای پژوهشکده مهندسی نفت در مشکالت سرچاهی

حفــاري بــه حداقــل ممكــن رســيد.
شــهرآبادي بــه پــروژه هــای ازدیــاد برداشــت اشــاره کــرد و گفــت :قبــل از
اجــرای هرگونــه پــروژه اي در زمينــه ازديادبرداشــت مــي بايســت مطالعــات،
بررســي هــاي آزمايشــگاه و پايلــوت انجــام شــده و در نهايــت از نتايــج بدســت
آمــده در مياديــن مــورد نظــر اســتفاده كــرد و چنانچــه انجــام و اجــراي ايــن
امــر بــه درســتي صــورت نگيــرد عــاوه بــر اينكــه باعــث افزایــش بازیافــت
از مخــزن نخواهــد شــد مشــكالت و آســيب جــدي نيــز بــه ســازند مخزنــي
ايجــاد خواهــد كرد.
ايشــان بــه ديگــر فعاليــت هــاي ايــن پژوهشــكده نيــز اشــاره كــرد و گفــت:
عــاوه بــر فعاليــت هــاي اشــاره شــده كــه اكثــر آنهــا كاربــردي نيــز مــي
باشــند ،ايــن پژوهشــكده ســرويس هــاي فناورانــه اي را بــه صنعــت ارايــه
مــي كنــد.
وي ادامــه داد  :ســرويس هــاي فناورانــه پژوهشــكده مهندســی نفــت شــامل
مطالعــات آزمايشــگاهي ســياالت مخــزن ،مطالعــات ســنگ مخــزن و ارزيابــي
افزايــه هــاي گل حفــاري و ســيمان و اســيدهاي مــورد نيــاز در صنعــت نفــت
مــي باشــند.

دكتــر عبــاس شــهرآبادي رييــس پژوهشــكده مهندســي نفــت پژوهشــگاه در
اوليــن روز نمايشــگاه  ٢٤ام نفــت در گفتگــوي اختصاصــي بــا روابــط عمومــي
پژوهشــگاه صنعــت نفــت گفــت :ايــن پژوهشــكده زيــر مجموعــه پرديــس
باالدســتي پژوهشــگاه صنعــت نفــت اســت كــه رســالت خــود را در زمينــه
نيــاز هــا و رفــع مشــكالت و چالــش هــاي صنعــت نفــت قــرار داده اســت.

تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و اکسیر نوین
در آخرین روز نمایشگاه  ۲۴ام

وي در هميــن راســتا تصريــح كــرد :فعاليــت هــاي پژوهشــكده مهندســي نفــت
پژوهشــگاه صنعــت نفــت متمركــز بــر رفــع چالــش هــاي حــوزه حفــاري،
توليــد و بهــره وري از مخــازن نفــت و گاز و همچنيــن بررســی روش هــاي
ازديــاد برداشــت بــا هــدف افزايــش توليــد از مخــازن نفتــي مــي باشــد.
شــهر آبــادي بــا تاكيــد بــر اينكــه اكثــر مخــازن كشــور در نيمــه دوم عمــر خود
بــوده و بــا مشــكالت متعــددي مواجــه مــي باشــند،تصريح كــرد :توليــد آب و
گاز ناخواســته ،تولیــد شــن و نشســت رســوبات واكــس وآســفالتين در ســتون
چــاه و تاسيســات ســر چاهــي از مهمتريــن مشــكالت ايــن مخــازن محســوب
مــي شــود کــه نهایتــا باعــث کاهــش تولیــد از ایــن مخــزن شــده اســت.رييس
پژوهشــكده مهندســي نفــت بــا بيــان اينكــه بــراي حــل ايــن معضــات ،پــروژه
هــاي متعــددي در ايــن پژوهشــكده تعريــف شــده اســت،گفت :پژوهشــگاه
صنعــت نفــت در نظــر دارد تــا در زمينــه بهینــه ســازی حــال هــا و بازدارنــده
هــاي رســوبات تحقیقاتــی انجــام داده کــه نتایــج آن قابــل ارائــه بــه صنعــت
مــی باشــد.
وي حــوزه حفــاري را از ديگــر موضوعــات مهــم صنعــت باالدســتي دانســت
و گفــت :هــرزروي بســيار زيــاد و ســياالت حفــاري از مهــم تريــن مشــكالتي
اســت كــه در زمينــه حفــاري بــا آن مواجه هســتيم از ايــن رو نقش پژوهشــگاه
 18صنعــت نفــت در تاميــن نيــاز هــاي كشــور در ايــن زمينــه مــي توانــد بســيار
حائــز اهميــت باشــد و بــا توجــه بــه ايــن امــر افزايــه هــاي
مناســب جهــت جلوگيــري از هــرزروي در ايــن
مجموعــه توليــد و تجــاري ســازي گرديــد و تــا
ميــزان قابــل مالحظــه اي هــرزروي در زمــان

روز شــنبه  ١٤ارديبهشــت مــاه تفاهــم نامــه همــكاري ميــان دكتــر جعفــر
توفيقــي رييــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و مهنــدس جليــل ســبحاني رييــس
هيــات مديــره شــركت اكســير نويــن فرآينــد آســيا بــه امضــا رســيد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي پژوهشــگاه بــه روز رســاني دانــش فنــي فرآينــد
ايزومريزاســيون ،همــكاري در توســعه بــازار و فــروش دانــش فنــي فرآينــد از
مهــم تريــن موضوعــات ايــن تفاهــم نامــه محســوب مــي شــود.
بــر هميــن اســاس همــكاري در جهــت توســعه ســينتيك كاتاليســت هــاي
ايزومريزاســيون موجــود و ســاخته شــده توســط شــركت اكســيرنوين ( پايــه
آلومينــا و پايــه زيوليــت) و مــدل ســازي و بهينــه ســازي كارآيــي راكتــور
ايزومريزاســيون از ديگــر مفــاد ايــن تفاهــم نامــه محســوب مــي شــود
گفتنــي اســت ايــن تفاهــم نامــه در آخريــن روز نمايشــگاه در غرفــه پژوهشــگاه
بــه امضا رســيد.

تولید کاتالیستهای گوگردزدا از گازوئیل

نسل جديد نانو جاذب ها در دنيا مورد توجه است
رییس پژوهشگاه صنعت نفت :
نسل جديد نانو جاذب ها در دنيا مورد توجه است

قــرارداد تدویــن دانــش فنــی ســاخت کاتالیسـتهای گوگــردزدای هیدروژنــی
گازوئیــل میــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت نیتــل پــارس امضــا شــد.
بــه گــزارش پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،جعفــر توفیقــی ،رئیــس پژوهشــگاه
صنعــت نفــت روز جمعــه ۱۳ ،اردبیهشــتماه در حاشــیه امضــای قــرارداد
تدویــن دانــش فنــی ســاخت کاتالیســتهای گوگــردزدای هیدروژنــی
گازوئیــل ،بــا بیــان اینکــه امــروزه یکــی از مســائل هزین ـهآور بــرای صنایــع
پاییندســتی صنعــت نفــت بحــث خریــد کاتالیســتها و دانــش فنــی
پیچیــده ســاخت آنهاســت ،گفــت :بــا توجــه بــه مصــرف بــاالی کاتالیس ـتها
در طــول ســال ،یکــی از محورهــای کاری مــا تدویــن دانــش فنــی ســاخت
کاتالیســتهای مــورد نیــاز صنایــع پاالیــش ،پتروشــیمی و گاز اســت.
وی بــا اشــاره بــه امضــای قــرارداد تولیــد کاتالیسـتهای گوگــردزدا از گازوئیــل
بیــن پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت نیتــل پــارس گفــت :امیدواریــم بــا
کمــک ایــن شــرکت بتوانیــم کاتالیســتهای مختلــف پاالیشــی کشــور را
تجاریســازی کنیــم.
براســاس ایــن گــزارش ،فرشــید نوربخــش ،مدیرعامــل شــرکت نیتــل پــارس
در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه ســاخت غربالهــای مولکولــی مختلــف در
ایــن شــرکت گفــت :در ســال آینــده تدویــن فرموالســیون گوگردزدایــی از
نفتــا ،نفــت ســفید و بنزیــن نیــز بــا همــکاری پژوهشــگاه صنعــت نفــت آغــاز
خواهــد شــد.وی گفــت در ســه ســال گذشــته ایــن شــرکت تــاش کــرده
اســت همــه نیــاز کاتالیســتی صنعــت نفــت را بــا همــکاری پژوهشــگاه صنعــت
نفــت تامیــن کنــد.

دكتــر جعفــر توفيقــي رييــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه توافــق نامــه
همــكاري پژوهشــگاه و شــركت پااليــش و پخــش اشــاره كــرد و گفــت :ايــن
توافــق نامــه بــا موضــوع توليــد و بهــره بــرداري از فناوري  ANGبــا نانــو
جــاذب بــه منظــور جايگزينــي بــا مخازن CNGميــان دو شــركت بــه امضــا
رســيده اســت.
وي بــه اســتفاده از تكنولــوژي مرتبــط بــا گاز در خودروهــا اشــاره كــرد و
گفــت :ايــن تكنولــوژي نســبت بــه فناوري  CNGمزيــت هــاي بســيار زيــادي
را بــه همــراه دارد ،چراكــه بــه دليــل كاهــش فشــار از ايمنــي باالتــر برخــوردار
بــوده و ميــزان جــذب گاز طبيعــي در آن بيشــتر مــي باشــد
توفيقــي بــا تاكيــد بــر اينكــه بــا شــركت پااليــش و پخــش پــروژه بســيار
مناســبي را در دســت اجــرا دارنــد تصريــح كــرد :از آن جــا كــه در آينــده،
كشــور مــا تمركــز بيشــتري بــر انــرژي گاز طبيعــي خواهــد داشــت و ايــن
انــرژي جايگزيــن نفــت مــي باشــد بنابرايــن ايــن شــركت بــه موضوعــات
راهبــردي و مهمــي در ايــن پــروژه توجــه كــرده اســت.
ايشــان بــا بيــان اينكــه پژوهشــگاه مدتــي اســت در زمينــه ايــن پــروژه فعاليــت
مــي كنــد افــزود :نيــروي انســاني كارآمــدي در ايــن مجموعــه در زمينــه ايــن
توافــق نامــه فعاليــت مــي كننــد و از آن جــا كــه نســل جديــد نانــو جــاذب
هــا در دنيــا مطــرح اســت ،اســاس ايــن تكنولــوژي بــر پايــه نانــو جــاذب هــا
مــي باشــد.
وي بــا تاكيــد بــر اينكــه ادامــه ايــن پــروژه بــه حمايــت شــركت پااليــش و
پخــش نيــاز دارد گفــت :اميــدوارم در آينــده نزديــك ايــن پــروژه را بــه مــرز
اقتصــادي برســانيم و تســت هــاي ميدانــي آن را بــا موفقيــت انجــام دهيــم.
کاهش فشار  CNGدر مخازن عملیاتی می شود
توافــق نامــه همــكاري بــا موضــوع توليــد و بهــره بــرداري از فناوري  ANGبــا
نانــو جــاذب بــه منظــور جايگزينــي بــا مخــازن  CNGروز جمعــه 19 ١٣
ارديبهشــت مــاه ميــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و
شــركت پااليــش و پخــش بــه امضــا رســيد.
محمــد رضايــي مديــر پژوهــش و فنــاوري شــركت

پااليــش و پخــش در آييــن امضــا ايــن توافــق نامــه گفــت :طــي ايــن توافــق
قــرار اســت كــه نانــو جاذبــي كــه توانايــي جــذب گاز طبيعــي دارد را توســعه
بخشــيم و بــا قــرار دادن آنهــا در مخازن  CNGفشــار مخــزن را كاهــش
دهيــم.
وي ادامــه داد :بــا پاييــن آوردن ايــن فشــار ،هزينــه هــا كاهــش مــي يابــد و
اســتفاده از ايــن تكنولــوژي بــراي مــردم نيــز آســان تــر مــی شــود.
ايشــان بــر لــزوم ایجــاد شــرایطی بــرای اســتفاده از ايــن تكنولــوژي تاكيــد
كــرد و افــزود :مــي تــوان تســهيالتي را بــراي مــردم فراهــم کــرد كــه از گاز
طبيعــي كــه نســبت بــه بنزيــن و گازوييــل ســوخت پــاك تــر ،ارزان تــر وقابــل
دســترس تــر مــي باشــد بهــره منــد شــوند.
تامین نیاز صنعت در حوزه تقطیر و تولید قیر
با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت اسپادان صورت میگیرد:
تامین نیاز صنعت در حوزه تقطیر و تولید قیر

گرفــت چــرا كــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت ســابقه طوالنــي در ايــن حــوزه از
فعاليــت هــاي علمــي و فنــاوري دارد .
توفيقــي در خاتمــه تصريــح كــرد  :اميــدوارم ايــن قــرارداد شــروع خوبــي بــراي
توســعه همــكاري هــا بــا ايــن شــركت و توســعه فعاليــت هــاي بــرون مــرزي
باشد.
بــر اســاس ايــن گــزارش در ايــن مراســم محمــود فرهنــگ مديــر عامل شــركت
شــكوه صنعــت اســپادان بــه پتانســيل هــا و امكانــات مناســب پژوهشــگاه ابــراز
اميــدواري كــرد ايــن شــركت بتوانــد از تــوان پژوهشــگاه در جهــت پيشــبرد
پــروژه هــاي بــرون مــرزي خــود اســتفاده كنــد.
گفتنــی اســت ایــن قــرارداد روز جمعــه  13اردیبهشــت مــاه میــان دکتــر
جعفرتوفیقــی ،رییــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و محمــود فرهنــگ ،مدیــر
عامــل بــا شــركت شــكوه صنعــت اســپادان منعقــد شــد.
قرارداد امکان سنجی پروژه تولید پنتان و هگزان
مابیــن پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت پتروصنعــت نفتالیــان پــارس
امضــا شــد؛
قرارداد امکان سنجی پروژه تولید پنتان و هگزان

در ســومين روز از نمايشــگاه بيســت و چهــارم نفــت تهــران پژوهشــگاه صنعــت
نفــت و شــركت شــكوه صنعــت اســپادان قــراردادي بــا موضــوع مهندســي
پايــه واحــد تقطيــر در خــاء تــه مانــد اتمســفريك و واحــد هوادهــی قيــر
منعقــد كردنــد.
دكتــر توفيقــي رييــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت در آييــن امضــاء اين قــرارداد،
پژوهشــگاه صنعــت نفــت را يــك مركــز علمــي تحقيقاتــي و فنــاوري پيــش
رو در ســطح ملــي و منطقــه دانســت و گفــت  :تصميــم داريــم عــاوه بــر
همــكاري بــا شــركت هــاي داخــل و بــر آورده كــردن نيازهــاي صنعــت نفــت و
گاز داخــل كشــور در پــروژه هــاي بــرون مــرزي نيــز فعاليــت كنيــم.
وي ادامــه داد :از ايــن رو بــا شــركت هــاي ايرانــي كــه در قراردادهــاي خــارج
از كشــور تــاش مــي كننــد تصميــم بــه همــكاري داريــم تــا از ايــن طريــق
فعاليــت هــاي منطقــه اي خــود را گســترش دهيــم.
ايشــان ادامــه داد  :در قــراردادي كــه امــروز بــا شــركت شــكوه صنعــت
اســپادان بــه امضــاء رســيد قــرار اســت ايــن شــركت بــه عنــوان كارفرمــا در
يكــي از پــروژه هايــي كــه در كشــورهاي همســايه دارد بــا پژوهشــگاه صنعــت
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نفــت فعاليــت كنــد.
ايشــان بــه همــكاري دو جانبــه ايــن دو شــركت نيز
اشــاره كــرد و گفــت :همــكاري اين دو شــركت در
بخــش هــاي تقطيــر و توليــد قيــر انجــام خواهــد

در دوميــن روز نمايشــگاه بيســت و چهــارم نفــت تهــران روز پنجشــنبه ١٢
ارديبهشــت مــاه پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــركت پتــرو صنعــت نفتاليــان
پــارس قــرار داد همــكاري امضــاء كردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت ايــن قــرارداد بــا موضــوع
تهيــه گــزارش امــكان ســنجي پــروژه توليــد پنتــان و هگــزان منعقــد گرديــد .
دكتــر توفيقــي رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حاشــيه امضــاء ايــن
قــرارداد گفــت :در ايــام نمايشــگاه همــكاري خــود را بــا شــركت هــاي بخــش
خصوصــي گســترش داده ايــم و مجموعــه نفتاليــان پارس،يكــي از اين شــركت
هــا مــي باشــد.
وي در هميــن راســتا تصريــح كــرد  :در ايــن قــرارداد مطالعــات فنــي اقتصــادي
بــراي توليــد هگــزان و پنتــان بــا گريــد پليمــري در دســتور كار قــرار دارد.
ايشــان بــه نتايــج ايــن طــرح اشــاره كــرد و افــزود :ايــن گونــه قرادادهــا
مصــداق ايجــاد ارزش افــزوده در كشــور و تكميــل زنجيــره هــاي ارزش صنايــع
مختلــف از جملــه صنعــت پتروشــيمي محســوب مــي شــود كــه دســتاوردهاي

گســترده اي را بــراي كشــور بــه همــراه داشــته اســت .
رييــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت در خاتمــه تصريــح كــرد  :اميــدوارم ايــن
پــروژه كــه بــا فعاليــت پژوهشــگاه صنعــت نفــت و بــا كيفيــت بــاالي خدمــات
در حــال انجــام اســت ،باعــث گســترش و توســعه همــكاري هــا در ســال رونــق
توليــد شــود.

توافق نامه رفع آلودگی های زیست محیطی در منطقه
ویژه اقتصادی پارس

خاطــر نشــان مــي شــود ايــن قــرارداد بيــن دكتــر توفيقــي  ،رييس پژوهشــگاه
و مهنــدس ابراهیــم فالحــی  ،مدیــر عامــل شــركت پتــرو صنعــت نفتاليــان
پــارس در غرفــه پژوهشــگاه بــه امضــاء رســيد.
واگذاری مطالعات فنی و اقتصادی تولید هگزان پلیمر گرید
فالحی در مراسم عقد قرارداد با پژوهشگاه صنعت نفت:
واگــذاری مطالعــات فنــی و اقتصــادی تولیــد هگــزان پلیمــر گریــد بــه
پژوهشــگاه صنعــت نفــت

توافــق نامــه انجــام خدمــات آزمايشــگاهي و تخصصــي در حــوزه محيــط
زيســت روز پنجشــنبه  ١٢ارديبهشــت مــاه بيــن پژوهشــگاه صنعــت نفــت و
ســازمان منطقــه ويــژه اقتصــادي انــرژي پــارس بــه امضــاء رســيد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت ايــن توافــق نامــه در
زمينــه مســايل زيســت محيطــي بيــن طرفيــن امضــاء شــد.
دكتــر توفيقــي  ،رييــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا تاكيــد بــر اينكــه ايــن
مجموعــه پــروژه هــاي بســيار موثــري را در پايــش و آلودگــي هــاي آب  ،هــوا
و خــاك در دســتور كار خــود دارد گفــت :پژوهشــگاه صنعــت نفــت اســتفاده
از فنــاوري هــاي مختلــف در رفــع انــواع آلودگــي هــا و شناســايي آلودگــي
منطقــه ويــژه انــرژي پــارس را در دســتور كار خــود قــرار داده اســت.

ابراهیــم فالحــی ،مدیــر عامــل شــركت پتروصنعــت نفتاليــان پــارس روز
پنجشــنبه  ١٢ارديبهشــت مــاه در گفتگــوي اختصاصــي بــا خبرنــگار روابــط
عمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه قــرارداد ايــن مجموعــه و پژوهشــگاه
اشــاره كــرد و گفــت :شــركت پتــرو صنعــت نفتاليــان پــارس يكــي از شــركت
هــاي زيــر مجموعــه گــروه توســعه ســرمايه گــذاري شــركت انتخــاب مــي
باشــد.

توفيقــي ادامــه داد  :ايــن توافــق نامــه عــاوه بــه شناســايي آلودگــي هــا بــه
توســعه دانــش فنــي بــراي مواجــه بــا رفــع آلودگــي هــا و تعامــات آتــي
خواهــد پرداخــت.
کنترل سیاالت ناخواسته با فناوری ژل پلیمری
دکتر بهروز ،رئیس پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میادین مطرح کرد:
کنترل سیاالت ناخواسته با فناوری ژل پلیمری

وي ادامــه داد :شــركت توســعه ســرمايه گــذاري انتخــاب ،بالــغ بــر  ١٥ســال
اســت كــه در زمينــه ســرمايه گــذاري در صنايــع پتروشــيمي  ،نفــت و گاز
فعاليــت مــي كنــد از ايــن رو تصميــم داريــم اجــزاي يكــي از محصــوالت
پتروشــيمي نــوري را تفكيــك كــرده و توليــد پنتــان و هگــزان را انجــام دهيــم.
وي در هميــن راســتا تصريــح كــرد :پنتــان و هگــزان توليــد شــده قــرار اســت
در عســلويه جهــت مصــارف صادراتــي و همچنيــن مصــرف در مجموعــه هــاي
داخلــي مــورد بهــره بــرداري قــرار گيــرد.
فالحــی بــر لــزوم اســتفاده از امكانــات حداكثــري داخــل كشــور نيــز تاكيــد
كــرد و افــزود :از آنجــا كــه بهــره بــرداري از توانمنــدي داخــل كشــور در
دســتور كار ايــن مجموعــه قــرار دارد از ايــن رو تصميــم بــر آن شــد تــا بــا
پژوهشــگاه صنعــت نفــت در ايــن زمينــه همــكاري كنيــم.
گفتنــي اســت ايــن قــرارداد بــا موضــوع تهيــه گــزارش امــكان ســنجي پــروژه
توليــد پنتــان و هگــزان بــه امضــاء رســيد.

در حاشــیه انعقــاد قــرارداد پــروژه کنتــرل آب تولیــدی بــه روش تزریــق ژل
پلیمــری در چــاه هــای نفــت میــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت
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نفــت فــات قــاره در بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه
نفــت و گاز ،دکتــر تــورج بهــروز ،رئیــس پژوهشــکده
مطالعــات مخــازن و توســعه میادیــن پژوهشــگاه
صنعــت نفــت در ایــن مــورد توضیحاتــی ارائــه داد.

ایشــان بــه اهــداف ایــن پــروژه اشــاره کــرد و گفــت :هــدف از انجــام ایــن
پــروژه کنتــرل تولیــد ســیاالت ناخواســته اســت کــه بــا اســتفاده از تکنولــوژی
ژل پلیمــری بتوانیــم ســهم تولیــد نفــت را افزایــش و تولیــد آب را کاهــش
دهیــم.
دکتــر تــورج بهــروز در ادامــه تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه در همــه
مخــازن نفتــی آب وجــود دارد و پــس از مدتــی ،آب ایــن مخــازن افزایــش
پیــدا میکنــد ،از ایــن رو ســهم تولیــد نفــت در چــاه هــا کاهــش مــی یابــد
بنابرایــن بــرای جلوگیــری از بــروز ایــن مشــکالت روش هــای متعــددی را مــی
بایســت بــکار بســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه دارای دو فــاز اصلــی طراحــی و اجــرای
عملیــات اســت ادامــه داد :در فــاز طراحــی عملیــات ابتــدا غربالگــری چــاه
هــای مختلــف در بخــش اول فــاز یــک ایــن پــروژه مــورد بررســی قــرار گرفــت
و پژوهشــگاه صنعــت نفــت در بخــش دوم فــاز یــک تســت هــای آزمایشــگاهی
دینامیــک و اســتاتیک را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.
دکتــر بهــروز در ادامــه بــه بخــش ســوم فــاز یــک ایــن پــروژه اشــاره کــرد و
افــزود :مــدل ســازی و شــبیه ســازی متناســب بــا چاههــا بــا فرموالســیون
خــاص خــود و همچنیــن طراحــی عملیــات از دیگــر بخشــهای فــاز یــک ایــن
پــروژه محســوب مــی شــود از ایــن رو پژوهشــگاه صنعــت نفــت در تــاش
اســت تــا بــا انجــام صحیــح فــاز یــک طراحــی عملیــات ایــن پــروژه را بــا
موفقیــت بــه اتمــام برســاند تــا بــا شــروع فــاز دوم اجــرای عملیــات تولیــد
بهینــه و بهــره بــرداری از مخــازن مختلــف میادیــن هیدروکربنــی ،کمــک
شــایانی بــه بهبــود تولیــد از مخــازن هیدروکربــوری بکنــد.
وی در خاتمــه ایــن پــروژه را ،پــروژه ای فراپژوهشــکده ای دانســت و گفــت:
پژوهشــکده مطالعــات مخــازن و توســعه میادیــن بــا همــکاری و اســتفاده از
توانمنــدی ســایر پژوهشــکده هــای پردیــس باالدســتی نظیــر پژوهشــکده
مهندســی نفــت نیــز در حــال پیگیــری ایــن پــروژه بــوده و همچنیــن
امیدواریــم از تجربیــات ســایر پردیــس هــای پژوهشــگاه صنعــت نفــت نیــز در
انجــام پــروژه اســتفاده کنیــم.
مطالعه ازدیاد ب رداشت در مخازن آسماری و بنگستان
بــا موافقــت نامــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت و مناطــق مرکــزی انجــام شــد؛
مطالعــه ازدیــاد برداشــت در مخــازن آســماری و بنگســتان

موافقــت نامــه آغــاز مطالعــه آزمایشــگاهی فرایندهــاي ازدیــاد برداشــت پایــه
آبــی و پايــه گازي در دو مخــزن آســماری و بنگســتان میــدان دانــان میــان
پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی در بیســت و
چهارمیــن نمایشــگاه نفــت ،گاز و پتروشــیمی روز جمعــه  13اردیبهشــت در
غرفــه پژوهشــگاه بــه امضــاء رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،در حاشــیه امضــاء ایــن
موافقــت نامــه در نمایشــگاه بیســت و چهــارم ،علیرضــا جهــان خــواه ،رییــس
اداره مطالعــات مهندســی مخــازن شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی بــر ضــرورت
انجــام ایــن پــروژه تاکیــد کــرد و افــزود :مخــازن آســماری و بنگســتان میــدان
دانــان از پیچیدهتریــن مخــازن نفتــی مناطــق نفــت مرکــزی محســوب
میشــود کــه بــا ســابقه تولیــد و پیچیدگیهایــی کــه در ایــن مخــزن وجــود
دارد ایــن ضــرورت ایجــاد شــد کــه مطالعــات ازدیــاد برداشــت آن در مرحلــه
آزمایشــگاهی صــورت بگیــرد تــا بــا توجــه بــه نتایــج آن مراحــل تســت پایلوت
و طــرح جامــع ازدیادبرداشــت در هــر دو مخــزن ایــن میــدان اعمــال شــود.
ایشــان بــه برنامههــای از پیــش تعییــن شــده در فازهــای مختلــف ایــن پــروژه
اشــاره کــرد و گفــت :بــا توجــه بــه فازهــای مختلــف ایــن پــروژه نظیــر جمــع
آوری و پــردازش اطالعــات و آغــاز مطالعــات آزمایشــگاهی ،برنامــهای در
دســت اقــدام داریــم کــه بــر اســاس آن فازهــای بعــدی بــا توجــه بــه نتایــج
بدســت آمــده در فازهــاي ابتدايــي تعریــف خواهــد شــد.
در ادامــه بهــروز جهاننيــا ،سرپرســت پــروژه دانــان در شــرکت نفــت مناطــق
مرکــزی در گفتگــوی اختصاصــی بــا واحــد روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت
نفــت بــه انجــام فازهــای دو مخــزن آســماری و بنگســتان میــدان دانــان اشــاره
کــرد و گفــت :ایــن پــروژه دارای دو فــاز میباشــد کــه در فــاز اول آن بررســی
خــواص ســنگ و ســیال و در فــاز دوم امــکان افزایــش بازیافــت میــدان بــرای
ایــن دو مخــزن مــورد مطالعــه و بررســی قــرار خواهــد گرفــت .وی بــا بیــان
ایــن کــه دو مخــزن آســماری و بنگســتان میــدان دانــان در حــال حاضــر در
حــدود  10هــزار بشــکه نفــت تولیــد میکننــد تصریــح کــرد :اميدواريــم بــا
اســتفاده از نتایــج آزمایشــگاهی بدســت آمــده از ســوی پژوهشــگاه ،افزایــش
بازیافــت و تولیــد نفــت را در دو مخــزن آســماری و بنگســتان میــدان دانــان
داشــته باشــیم.
هــادي باقــرزاده مديــر ایــن پروژه هــا در پژوهشــگاه صنعــت نفــت نیــز ضمــن
اعــام ایــن موضــوع کــه بررســی مشــکالت وابســته بــه اجــرای میدانــی
ایــن روش هــا در دســتور کار قــرار دارد جزئیاتــی مربــوط بــه مطالعــات فــاز
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اول میــدان دانــان ،غربال گــری روش هــای ازدیــاد برداشــت و پتانســیل
روش هــای ازدیــاد برداشــت پایــه آبــی و گازی را تشــریح کــرد.

موافقت نامه تامین دانش فنی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه
در اولین روز نمایشگاه بیست و چهارم نفت و گاز صورت گرفت:
موافقت نامه تامین دانش فنی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه

روز چهارشــنبه  ١١ارديبهشــت مــاه موافقــت نامــه اي بــا موضــوع مطالعــه
افزايــش ظرفيــت واحــد تقطيــر اتمســفريك و انجــام مطالعــات مهندســي
پايــه هشــت واحــد فرآينــدي ميــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــركت
پااليــش نفــت كرمانشــاه ايــران بــه امضــاء رســيد.
دكتــر توفيقــي رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حاشــيه امضــاء ايــن
رويــداد گفــت :ايــن موافقــت نامــه بــه تاميــن دانــش فنــي بــراي واحدهــاي
مختلــف در پااليشــگاه نفــت كرمانشــاه مربــوط مــي شــود.
وي بــا اشــاره بــه اينكــه ارتقــاء كيفيــت محصــوالت توليــدي ايــن پااليشــگاه
در دســتور كار قــرار دارد افــزود :افزايــش ظرفيــت توليــد ايــن پااليشــگاه تــا
 ٤٠هــزار بشــكه در روز نيــز از ديگــر .اقداماتــي اســت كــه طــي ايــن موافقــت
نامــه انجــام خواهــد گرفــت.
توفيقــي بــا بيــان اينكــه اميدواريــم بــا دانــش فنــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت كــه در ايــن قــرارداد تاميــن خواهــد شــد،به نتايــج ارزشــمندي دســت يابيــم،
افــزود  :پژوهشــگاه صنعــت نفــت و پااليشــگاه نفــت كرمانشــاه تاكنــون همــكاري هــاي بســيار گســترده اي را بــا يكديگــر داشــته انــد و پــروژه هــاي متعــددي
را انجــام داده انــد كــه خوشــبختانه مديــران ايــن پااليشــگاه از نتايــج ايــن پــروژه هــا رضايــت دارنــد
ايشــان ادامــه داد :دانــش فنــي مــورد اســتفاده در ايــن قراردادكامــا تحــت ليســانس شــركت هــاي خارجــي اســت و اميدواريــم بــا همــت متخصصــان و
محققــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه توليــد برســد.گفتني اســت ايــن موافقــت نامــه ميــان دكتــر جعفــر توفيقــي  ،رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و ســهراب
برانديشــه رئيــس هيئــت مديــره شــركت پااليــش نفــت كرمانشــاه بــه امضــاء رســيد.
ارتقا کیفیت محصوالت پاالیشگاهی به یورو  5در کرمانشاه
مهنــدس ســهراب براندیشــه ،رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت پاالیــش نفــت
کرمانشــاه در حاشــیه امضــاء موافقــت نامــه ایــن شــرکت بــا پژوهشــگاه
صنعــت نفــت اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی
بــر رونــق تولیــد مقــرر شــده اســت پاالیشــگاه کرمانشــاه بــه عنــوان بخــش
خصوصــی در ســال جدیــد اقدامــات عملــی و اساســی را در همیــن راســتا
انجــام بدهــد.
وی ادامــه داد :در همیــن زمینــه بــه منظــور توســعه پاالیشــگاه در بحــث
کیفیســازی محصــوالت تصمیــم داریــم کیفیــت محصــوالت خــود را بــه
یــورو 5ارتقــاء دهیــم و موضوعــات زیســت محیطــی را در ایــن زمینــه رعایــت
کنیــم.
براندیشــه بــا اشــاره بــه اینکــه پاالیشــگاه نفــت کرمانشــاه بــه عنــوان تنهــا پاالیشــگاهی اســت در کشــور کــه بــه عنــوان صنعــت ســبز ملــی شــناخته
شــده اســت ،بیــان کــرد :مــا بــا تکیــه بــه ظرفیــت هایــی کــه در حــوزه صنعــت نفــت در پژوهشــگاه صنعــت نفــت کرمانشــاه داریــم بــر آن شــدیم کــه از
توانمنــدی دانشــمندان و متخصصــان ایــن حــوزه بهرهمنــد شــویم.
وی در خاتمــه ابــراز امیــدواری کــرد و گفــت :امیــدوار هســتیم در کوتاهتریــن فرصــت بتوانیــم بحــث کیفیســازی و افزایــش ظرفیــت را بــه بهتریــن شــکل
بــا توجــه بــه ایــن موافقتنامــه انجــام دهیــم.
گفتنــی اســت روز چهارشــنبه  11اردیبهشــت مــاه پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت پاالیــش نفــت کرمانشــاه موافقتنامــهای بــه عنــوان « مطالعــه
افزایــش ظرفیــت واحــد تقطیــر اتمســفریک و انجــام مطالعــات مهندســی پایــه هشــت واحــد فرآینــدی» در غرفــه پژوهشــگاه در نمایشــگاه بیســت و چهــارم
نفــت تهــران بــه امضاءرســید.
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